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સવાલ નંબર 9
👉 સવાલ નંબર-9 પૂવCભૂ+મકા: બધા જ દુઃખના મૂળમાં, અ:ાનતા અા5હ અને અહં કાર છે જે X34 પાેતે
0ીકારી શકતાે નથી છતાં ... સવાલ: :ાનમય અને સુખમય 7વન બનાવવા માટે સાચેસાચ શું શું કરવું Yેઈઅે?

👉 !"न सं&या 9. प+ृ ठभ/ू म: सभी दख5
ु क7 जड़ म:, अ<ानता, आ?ह और अहंक ार है जो
Eक एक GयिIत खदु Jवीकार नहLं कर सकता है फ7र भी... एक <ानी और सख
ु ी जीवन
बनाने के /लए वाJतव म: Iया Eकया जाना चाRहए?

WINNER - Q 9: ASHA MEHTA (62) JAMNAGAR GUJARAT

Asha Mehta (62) Jamnagar Gujarat

WINNER'S ANSWER :

:ાનમય અને સુખમય 7વન બનાવવા સાચેસાચ શું કરવું Yેઈઅે ....?
માનવ Y<ત અેટલે :ાન મન અને બુE[ ;દાન ;ાણીઅાેનાે સમુદાય.અે :ાન
<વપરીત માગ\ તણાઇ ન Yય અે Yેવાની સાૈથી માેટી ફરજ છે . ;થમ તાે
બચવું Yેઈઅે "<વપરીત &[ા" થી. -:ાનને સ8ક બનાવનાર &[ા.
-&[ા સ8ક બનાવનાર :ાન.
દુSવી લાેભ `ારે ય સુખમય 7વન ના અાપી શકે . અને માટે જ aનTૃહ
aનરપેc થઈઅે તાે જ સાચું સુખમય 7વન મળે .તે
મેળવવા...."પaરde<તનાે 0ીકાર".....everything take it
easy....તેમાં ;થમ ..."સંતાેષ " અને બાદમાં "સાચી સમજણ"... કે
મારા 7વનમાં જ ે કં ઈ થઈ રgં ુ છે તે મારા જ કરે લા કમCનું ફળ છે . તે સમજણ
થઇ Yય તાે જ સુખમય 7વન પસાર થાય બાકી સંસારમાં Gારે અાવેગાેનું
તાેફાન Yગે અને ;તી<તનું સુકાન હાથમાંથી સરી Yય તાે બુE[ની ચમક
ઝાંખી પડી Yય. અાપણે તાેફાનાેનાે સામનાે ના કરી શકીઅે...માનLસક
aનભCરતા પણ ભાંગી નાખે jારે અાપણે સમજવું Yેઈઅે કે સાચું :ાન અને
:ાનમય અને સુખમય 7વન 7વવા માટે પaરde<તનાે 0ીકાર કરી
સમતાપૂવCક ધા+મk ક 7વન 7વવું Yેઈઅે. દુઃખનું eાન ચાર ગ<ત રુપ સંસાર
છે અાlધ-Xાlધ-ઉપાlધ તે ભરપૂર છે Gાં સુધી અે સંસાર પaરnમણ મટે
નહo jાં સુધી દઃુ ખનાે અંત અાવે નહo.માટે &ી અaરહંત પરમાpાઅે :ાનમાં
Yેયું છે કે અેમના માગ\ ચાલનાર દઃુ ખી રહે જ નહo.યથાથC &[ાના અભાવે
ચાર ગ<તના દુઃખાે ભાેગવી રgા છે ...:ાનીઅે બતાવેલા માગC મા ચાલવાના
જ સુખ અને કqાણ છે .
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સવાલ નંબર 9
👉 સવાલ નંબર-9 પૂવCભૂ+મકા: બધા જ દુઃખના મૂળમાં, અ:ાનતા અા5હ અને અહં કાર છે જે X34 પાેતે
0ીકારી શકતાે નથી છતાં ... સવાલ: :ાનમય અને સુખમય 7વન બનાવવા માટે સાચેસાચ શું શું કરવું Yેઈઅે?

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

TOP-2-Rita Shah (58) Hyderabad

👉 !"न सं&या 9. प+ृ ठभ/ू म: सभी दख5
ु क7 जड़ म:, अ<ानता, आ?ह और अहंक ार है जो
Eक एक GयिIत खदु Jवीकार नहLं कर सकता है फ7र भी... एक <ानी और सख
ु ी जीवन
बनाने के /लए वाJतव म: Iया Eकया जाना चाRहए?

जय िजन: S जय गU
ु दे व
सभी दख
ु 5 क7 जड़ को दरू करना है तो अ<ानता को पहले दरू करना जVरL है
उसके /लए हम: आXमा का फे/शयल सबसे पहले िजन वाणी Vपी [7म के साथ
करना जVरL है और रगड़ रगड़ के मा/लश करना चाRहए िजससे कसाई के
आवरण से बंद आXमा के ^छ` खल
ु जाएंगे और Eफर तप Vपी भाप हा/सल ह5गी
तो कमa Vपी पसीना बाहर आ जाएगा िजसे शां^त Vपी Uमाल से साफ कर लेना
चाRहए और एक लेप बनाकर उसम: सद
ु े व सग
ु U
ु सध
ु मa क7 cdधा /मलाकर
समEकत Vपी तैयार करके उसे सहनशीलता के eश से लगाना चाRहए और जब
तक लेप अंदर तक ना जाए तब तक रहने दे ना चाRहए और जब लेप अंदर तक
चला जाए तब बाहर हL लेप को आगम Vपी पानी से धो लेना चाRहए अब आXमा
पर से /मfयाXव और अहंकार कषाय का मैल साफ हो जाएगा और आXमा नरम
और मल
ु ायम बन जाएंगी सख
ु ी और <ानी जीवन बनाने के /लए आXमा को
शd
ु ध और Jवhछ करना चाRहए।
धjयवाद
रLटा शाह
9394027175
हैदराबाद, तेलग
ं ाना।
:ાનમય અને સુખમય 7વન બનાવવા અ?ભમાન અને અા5હવૃrી છાેડી :ાન
;ાstના પંથે ;યાણ કરવુ Yેઈઅે. Eજન વચનાેમાં અાpાનું સુખજ પરમસુખ છે.
સામાEજક 7વનમાં વણાયેલા સુખાે પાપાેનું ઉદગમ eાન છે જ ેને જ ૈન ધમCમાં `ાંય
eાન જ અપાયું નથી.
દુaનયા ભરના ભાેગ સુખાે ભેગા થઈ Yય તાે પણ 7વને તૃst થતી નથી માટે
અસંયમથી જ ે અાનંદ મળે તેને lધuારવુ Yેઈઅે અને સંયમથી જ ે અાનંદ મળે તેને
અાવકારવુ Yેઈઅે જ ેથી 7વન સુખમય બની જશે. સુખ માટે દાેડ પણ રvતાે સમ7
લે જ ે માw અાp:ાનનાે જ છે. સુખ માw હળવાશમાં છે અને તેનાે ઉપાય માw
<વરતી છે. Yે સુખનાે જ લાેભ રાખવાે હાેય તાે મહામુલા wણ રN સ8કદશCન,
સ8ક:ાન, સ8કચાaરwનાે જ રાખવાે Yેઈઅે.
હે 7વ! તું ભીતરી તxાેને અાેલખી લે અે જ :ાનની ચરમસીમા છે. :ાનનાે
સાર ફકત અેટલાે જ છે કે તું અaહy સક બનીY જ ેથી સ8ક રીતે ઉપાEજk ત થયેલું
:ાન તારં ુ રcણ કરશે. શુભાશય પુવCક થયેલી ધમCazયા, સ{ંગ અને સદવાંચન
:ાનની વૃE[ કરનારં ુ છે. :ાન પામતા 7વનમાં <વનય, દયાળુ ગુણાનુરાગી <વગેરે
ગુણાેનાે <વકાસ થશે જ ે સુખમય 7વન બનાવવા માગC પથક બનશે.
" Eજન વચનાે |ારા ;ાt થતાં અાp:ાનના રં ગે રં ગાઈ Y તારં ુ 7વન
:ાનમય અને સુખમય બની જશે."
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સવાલ નંબર 9
👉 સવાલ નંબર-9 પૂવCભૂ+મકા: બધા જ દુઃખના મૂળમાં, અ:ાનતા અા5હ અને અહં કાર છે જે X34 પાેતે
0ીકારી શકતાે નથી છતાં ... સવાલ: :ાનમય અને સુખમય 7વન બનાવવા માટે સાચેસાચ શું શું કરવું Yેઈઅે?

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

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

👉 !"न सं&या 9. प+ृ ठभ/ू म: सभी दख5
ु क7 जड़ म:, अ<ानता, आ?ह और अहंक ार है जो
Eक एक GयिIत खदु Jवीकार नहLं कर सकता है फ7र भी... एक <ानी और सख
ु ी जीवन
बनाने के /लए वाJतव म: Iया Eकया जाना चाRहए?

માનવમાw સુખમય :ાનમય 7વન ઈ}ેછે .અને તે માટેની તેની ગ<ત હાેયછે .
પરં તુ અનંતભવના બંધાયેલાં કમા\થી તેને સુખ કે . દઃુ ખ ભાેગવવું પડે છે . સંસારનાં
ભાૈ<તક સુખમા માણસ અટવાઈ જઇને કમC ખપાવવાનુ ભૂલી Yયછે .અેક તાે
જમાપૂ7 રપ
ુ ે શુભાશુભ કમા\નાે ગાેડાઉન ભરેલાેછે .અાને વળી વતCમાનમાં બીY
શુભાશુભ કમા\નાે ખડકલાે વ~ા કરેછે .પaરણામે સાચું સુખ સાચું :ાન ;ાt થતું
નથી .અેટલા માટેજ ધમC માણસને તેની ચાલવાની ગ<ત ફે રવે છે .સંસારી સુખ માંથી
;ભુ ભ34 માગC તરફની ગ<તઅે વાળે છે .
ભ34થી માણસની અંતરશુિધ થાયછે .ભ34 કરતાં સાધક કહેછે ,હે ;ભુ !તમે
જ ે 0રપ
ુ ે છાે ,તે ;ભુતા (પૂGતા) મારામાં ;કટ થાય .
અા ભાવશુિધ ભ34 થી કમા\ની aનજ Cરા થાયછે .પાપકમા\ ખપાતા ખપાતા અાખરે
સ8T ;ાt થતાં :ાનમય સુખમય 7વન બની શકે છે .7વન અાનંદમય,
;સતાથી ભરપૂર બનેછે ....!
....... +મ}ામી દુuડમ .
......કાન7 મહેKરી .
ઉંમર વષC,,૮૦,ક} ગાંધીધામ .
માે.7984995629
તા.8/8/2020શaનવાર.

“:ાન સમાે કાેઈ ધન નહo, સમતા સમુ નહo સુખ,
7<વત સમી અાશા નહo, લાેભ સમાે નહo દુઃખ."
અાpાને પરમ સુખની ઈ}ા હાેય છે . :ાની X34અે ધમC માેc
પામવા માટે કરવાે Yેઈઅે. સુખની પૂણCતાનું નામ માેc છે .સુખ
અે Xવહાર ભાષા છે . અાpા સુખનાે 0ામી નહo અાનંદનાે
0ામી હાેવાે Yેઈઅે.અાનંદ ;ગટ કરવા માટે અાપણી પાસે ચાવી
છે . કમCનાે કાળ અાpા પર તી છે . અાpા ને સાચી સમજણ
માw :ાન |ારા મળશે. જેમ જેમ ધમC ;jેનું અાપણું અાચરણ
વધતું જશે અાપણી અારાધના વધતી જશે તેમ તેમ અાપણે
માેcની ન7ક જશુ.
azયા અે સાધના છે ,જેમાં 7વદયા,અaહyસા નાે અંશ અે
અારાધના છે .તેમાં સાવધાની,અ;મrતા અે Eજનવચનની
ઉપાસના છે ,અને અેમાં અેકાકાર થવું અે ;ભુની પૂY છે . અામ
જ :ાન |ારા અારાધના કરશું તાે 7વન અાપમેળે સુખમય બની
Saraswati Samyak Gyaan Pratibha Q-9
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સવાલ નંબર 9
👉 સવાલ નંબર-9 પૂવCભૂ+મકા: બધા જ દુઃખના મૂળમાં, અ:ાનતા અા5હ અને અહં કાર છે જે X34 પાેતે
0ીકારી શકતાે નથી છતાં ... સવાલ: :ાનમય અને સુખમય 7વન બનાવવા માટે સાચેસાચ શું શું કરવું Yેઈઅે?

માનLસક અને અાpક શાં<ત અને ;સતાનાે અનુભવ jારે જ થશે Gારે માનવી સરળ,
aનખાલસ, અaહyસા, સj, અચાૈય,C ;ામાણકતા, ચયCને માગ\ ચાલશે.
અા દુaનયામાં જ ે જ ે વvતુ દે ખાય છે તે સંપૂણC +મા છે . વાvત<વક :ાન સ8T :ાન છે જ ે
મેળવવા સતત સુદેવ-સુગુર-ુ સુધમCના સાaન~માં રહી દશCન-:ાન-ચાaરwની અારાધના
હંમેશા કરતા રહેવ.ું દરે ક છe મનુMે કસાય પર સંપૂણC કાબુ રાખી વાvત<વક :ાન
(કે વળ:ાન) અને વાvત<વક સુખ (માેc;ાst) મેળવવા aનરં તર અને અથાગ ;યN કરવાે.
અાજ ે લ
ૂ કાેલેજમાં મેકાેલે |ારા ;સરાવેલ :ાન 7વનને દગ
ુ C<તમાં ધકે લનાર છે , ભાૈ<તક કે
બાg સુખ અે cણક છે જ ેથી તે મેળવવા દલ
ુ Cભ અેવાે માનવભવ ખચ ન નાખતા શાKત
:ાન અને સુખ કે જ ે ભવાે ભવ સુધારી જ-મરણના ફે રા ટાળી Lસ[ અવeાને અાપનાર
છે તે જ સj છે .
ઉ<વk શાહ _ અમદાવાદ ગુજરાત

TOP-7-Pravina Shah (63) Mumbai
Maharashtra

TOP-6-Urvi Shah (30) Ahmedabad, Gujarat

👉 !"न सं&या 9. प+ृ ठभ/ू म: सभी दख5
ु क7 जड़ म:, अ<ानता, आ?ह और अहंक ार है जो
Eक एक GयिIत खदु Jवीकार नहLं कर सकता है फ7र भी... एक <ानी और सख
ु ी जीवन
बनाने के /लए वाJतव म: Iया Eकया जाना चाRहए?
બધા જ દુઃખના મૂળમાં અ:ાનતા, અા5હ અને અહંકાર છે જ ે X34 પાેતે 0ીકારી શકતાે
નથી છતાં ... :ાનમય અને સુખમય 7વન બનાવવા માગાCનુસારી 7વન 7વવા
;યNશીલ રહેવ.ું અાજના ભાૈ<તકવાદી યુગમાં Gારે ચાેતરફ લાેભ, ઈMાC, અંધાધૂંધી,
અશાં<ત Yેવા મળે jારે દરે ક સમજદાર મનુM તેમાંથી U-turn લઈ અ~ાpવાદ <વકાસ
સાધવાે જરી બને છે .
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સવાલ નંબર 9
👉 સવાલ નંબર-9 પૂવCભૂ+મકા: બધા જ દુઃખના મૂળમાં, અ:ાનતા અા5હ અને અહં કાર છે જે X34 પાેતે
0ીકારી શકતાે નથી છતાં ... સવાલ: :ાનમય અને સુખમય 7વન બનાવવા માટે સાચેસાચ શું શું કરવું Yેઈઅે?

0

TOP-9-Preeti Lodaya (53) Karanja

TOP-8-Bhadra Dharamshi (74) Bagalkot,
Karnataka

👉 !"न सं&या 9. प+ृ ठभ/ू म: सभी दख5
ु क7 जड़ म:, अ<ानता, आ?ह और अहंक ार है जो
Eक एक GयिIत खदु Jवीकार नहLं कर सकता है फ7र भी... एक <ानी और सख
ु ी जीवन
बनाने के /लए वाJतव म: Iया Eकया जाना चाRहए?

0
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સવાલ નંબર 9
👉 સવાલ નંબર-9 પૂવCભૂ+મકા: બધા જ દુઃખના મૂળમાં, અ:ાનતા અા5હ અને અહં કાર છે જે X34 પાેતે
0ીકારી શકતાે નથી છતાં ... સવાલ: :ાનમય અને સુખમય 7વન બનાવવા માટે સાચેસાચ શું શું કરવું Yેઈઅે?

0

TOP-11-Bharti Kalpesh Gala

TOP-10-Jagruti Rajesh Kumar Harde (58)
Mahesana , Gujarat

👉 !"न सं&या 9. प+ृ ठभ/ू म: सभी दख5
ु क7 जड़ म:, अ<ानता, आ?ह और अहंक ार है जो
Eक एक GयिIत खदु Jवीकार नहLं कर सकता है फ7र भी... एक <ानी और सख
ु ी जीवन
बनाने के /लए वाJतव म: Iया Eकया जाना चाRहए?

Saraswati Samyak Gyaan Pratibha Q-9
Date:15 AUG 2020

Page 6 of 6

