નમાે નમઃ &ી ગુરુ ને+મસૂરયે
Jainuniversity.org અને મા સર0તી ભ34 5ુપ અાયાે7ત

સર0તી સ8ક :ાન ;<તભા શાેધ અ?ભયાન
;ેરણા તથા અાશીવાCદ દાતા : Eજન શાસન શણગાર પરમ પૂG
અાચાયC ભગવંત &ી <વજય ચંJાેદયસૂરીKર7 મ. સા.ના LશMરN સર0તી સાધક
પ. પૂ. અાચાયC ભગવંત &ી કુલચંJસૂરીKર7 મહારાજ સાહેબ
સચાેટ સવાલના સચાેટ જવાબાે - અંતગCત :ાન ;<તભા ધારક <વજેતાનાે જવાબ
અને અS TધCકાેન ા જવાબ
સવાલ નંબર 4

👉 સવાલની પૂવCભૂ+મકા: 7વનમાં કાેઈ પણ ;કારનું દુઃખ કાેઈને kેઈતું નથી અને અાmા વગર રહેતું
નથી તાે... સવાલ:- દુઃખ અને તેના કારણને દૂર કરવા ખરે ખર ;ેnીકલી શું કરવું kેઈઅે?
👉 सवाल क& पव
ू ) भ+ू मका: 👉 जीवन म0 1कसी भी 2कार का द:ख
ु 1कसी को नह9ं चा<हए
ले1कन द:ख
ु तो आके ह9 रहता है, तो 1फर… सवाल: द:ख
ु और द:ख
ु के कारण को दरू करने के
+लए 2ैिFटकल9 Fया करना चा<हए ?

WINNER - QUE NO.4: ઇલાબેન દેસાઇ (64) રાજકોટ,ગુજ રાત

ઇલાબેન દે સાઇ (64) રાજકાેટ,ગુજરાત

WINNER'S ANSWER :

દુ:ખ = અાવેલ સંયાેગાે માં ;<તકુળતા નું વેદન કરવું તે.
દુ:ખ નું કારણ દુર કરવાથી દુ:ખ દુર થાય છે .
સંસારમાગC =દુ:ખ નું કારણ
ચારીYમાગC =સુખ નું સાધન
૧ ) બહીરં ગ કારણ = પૂવ[ કરે લા અશુભ ભાવાે ના \ન+મતે બંધાયેલ
પાપકમા[ નાે ઉદય.
દુર કરવાનાે ઉપાય =અાવેલ દુ:ખ ને તાે દુર કરવાને,ઈ_J કે નરે _J કે ખુદ
Eજને_J ભગવાન પણ સમથC નથી.તેથી મારા પર અાવી પડે લું દુ:ખ જતું
રહે તેવી ;ાથCના કદી નહa કરવી.અને અાણે મને દુ:ખી કયા[,અાણે મારં ુ
બગાbું તેમ કાેઈ ને પાેતાના દુ:ખ નાે કતાC ન માનતા,ને તેમાં રાગ cે ષ ના
ભાવ કરી ને નવા કમા[ નું બંધન ન કરવુ.ં
૨ ) અંતરં ગ કારણ = દુ:ખ ના 0રુપ ની સાચી સમજણ નાે
અભાવ(+મfા &gધાન)
દુર કરવાનાે ઉપાય = સુખ 0ભાવી અાh 0ભાવ ને ઊjC
રાખી,અાવેલ ઉદય ને ,કમC નું કમC માં 0યં થતું પરીણમન kણવુ.ં સંયમ
જ દુ:ખ નીવારણ નું સાધન છે તેમ માની ,અને સંસાર દુ:ખ થી
છુટવા,સંયમ માગC અપનાવવાે. જયાં સુધી સંયમ ન લેવાય lાં સુધી
તેની સતત ભાવના ભાવવી.
ઈલાબેન દે સાઇ
રાજકાેટ
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👉 સવાલની પૂવCભૂ+મકા: 7વનમાં કાેઈ પણ ;કારનું દુઃખ કાેઈને kેઈતું નથી અને અાmા વગર રહેતું
નથી તાે... સવાલ:- દુઃખ અને તેના કારણને દૂર કરવા ખરે ખર ;ેnીકલી શું કરવું kેઈઅે?
👉 सवाल क& पव
ू ) भ+ू मका: 👉 जीवन म0 1कसी भी 2कार का द:ख
ु 1कसी को नह9ं चा<हए
ले1कन द:ख
ु तो आके ह9 रहता है, तो 1फर… सवाल: द:ख
ु और द:ख
ु के कारण को दरू करने के
+लए 2ैिFटकल9 Fया करना चा<हए ?

TOP-3-Prakash Veera (47) Mumbai ,
Maharashtra

TOP-2-Gitaben Shah (56) Ahmedabad, Gujarat

ઇલાબે
દેસનાઇ
ગુજ રાતછે .
WINNER
- QUE NO.4:
(64) રાજકોટ
7વનમાં
દુઃખ અશુ
ભન કમC
ા ફળ
0pપ ,અાવે

જેવા
કમC કયાC હાેય તેવું પામવાનું છે કમCનાે Lસqાંત છે . જેવું
વાmું તેવું લણવાનુ,ં માટે હવે Gારે દુઃખ અાવી જ ગયું
છે તાે તેને સમતાપૂવCક ધીરજપૂવCક સહન કરવાનુ,ં પાેતાના
કમC (નસીબ) ને દાેષ અાપવાનાે, કાેઈના થકી દુઃખ અાmું
હાેય તાે સમજવું કે તે m34 વrતુ કે પદાથC તાે \ન+મs
માY છે . અાતCtાન-રાૈJtાન ન કરવા, tાન યાેગ
સાધનામાં લીન થવુ.ં યથાશ34 ધમC અારાધના તપ-lાગ
માં અાગળ વધવુ.ં જેમ સુખ કાયમ રહે તું નથી, તેમ દુઃખ
માટે પણ <વચારવું કે "અા પણ અેક \દવસ ચાvું જવાનું
છે ". પાેતાનું દુઃખ ફે +મલી-ગુરુ પાસે કહે વાથી તેનાે સરળ
અને સચાેટ ઉપાય પણ મળી રહે .
દુ\નયાને સુખમાં દુઃખનાે અંશ પણ અાવે lારે ભલે નભાવી
લેવાય અને મન મનાવી લેવાય પણ wદય તાે કહે કે બધું બગડી
ગયુ.ં
તમારા અાચાર-<વચાર અને ઉxાર સૂચવે છે કે તમારી દુ:ખના
અંશ <વનાનું સુખ kેઈઅે છે અને તે સુખ મુ\કત Lસવાય અSY
નથી જ.
:ાની કહે છે કે અાવું સુખ દુ\નયામાં પૂરં ુ હાેય તાે બતાવાે.
દુ:ખના લેશ <વનાનુ,ં દુ:ખના પ\રણામ <વનાનુ,ં કાયમ રહે તેવું
સુખ kે અ\હy મળતું હાેય તાે માેzની ગરજ નથી પણ :ાનીઅે
kેયું કે દુ\નયાના ;ાણીઅાેને જે અાવું સુખ kેઈઅે છે તે સુખ
સંસાર ના કાેઈ પણ પદાથC માં નથી.
અાhાના 0ભાવ નાે પુરાે <વકાસ અે જ મુ34. અાhા ના
<વકાસને બાધા કરનારા બધા પદાથC સારા કે નરસાં તે બધા
દુઃખનાં સાધન છે .
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👉 સવાલની પૂવCભૂ+મકા: 7વનમાં કાેઈ પણ ;કારનું દુઃખ કાેઈને kેઈતું નથી અને અાmા વગર રહેતું
નથી તાે... સવાલ:- દુઃખ અને તેના કારણને દૂર કરવા ખરે ખર ;ેnીકલી શું કરવું kેઈઅે?
👉 सवाल क& पव
ू ) भ+ू मका: 👉 जीवन म0 1कसी भी 2कार का द:ख
ु 1कसी को नह9ं चा<हए
ले1कन द:ख
ु तो आके ह9 रहता है, तो 1फर… सवाल: द:ख
ु और द:ख
ु के कारण को दरू करने के
+लए 2ैिFटकल9 Fया करना चा<हए ?

મન
ભાૈ<તક અને <વષય સુખાેની માંગ કરે . 7વ અે મેળવવા અાંધળી
દાેડ મુકતા {ઃુ ખાેના કારણાે ઉભા થાય. દુઃખાેનું કારણ અંતરનાે
<વસંવાદ છે . મન cારા ઉભા થતા દાેષાે સાથે દાેrતી રાખતા
દુઃખાેની ફ\રયાદ કરીઅે તે mથC છે .
દાેષાેનું <વસજCન કરતા દુઃખાેનું <વસજCન થાય છે . કુસં|રાેથી
વાLસત થયેલું મન સ8ક:ાનથી સાફ કરતા રહે વુ. જેના કારણે
7વનમાંથી દુઃખ પીડા અાેછી થાય. :ાનની સમજણ cારા મનનું
<વષયાંતર, ભાેગનાે lાગ, <વષય સુખાેનું દમન કરીને, 7વને
ધમC અારાધના કરતા અાhસુખ તરફ લઈ જવાે.
" સતત મનાેમંથન અને અાh Eચy તનથી અાh ગુણાેનું સજCન
થતા દુઃખાેનું <વસજCન થાય છે ."

TOP-5-Jagruti Harde (58) Mehsana, Gujarat

TOP-4-Chandresh Mehta (57) Malad, Mumbai. Maharashtra

ઇલાબેન
દેસાઇછે(64)
જ રાત
WINNER
- QUE
,ગુળ
શરીર
નKરNO.4:
છે , અાhા
શાKત
અનેરાજકોટ
મન ચંચ
છે .
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👉 સવાલની પૂવCભૂ+મકા: 7વનમાં કાેઈ પણ ;કારનું દુઃખ કાેઈને kેઈતું નથી અને અાmા વગર રહેતું
નથી તાે... સવાલ:- દુઃખ અને તેના કારણને દૂર કરવા ખરે ખર ;ેnીકલી શું કરવું kેઈઅે?
👉 सवाल क& पव
ू ) भ+ू मका: 👉 जीवन म0 1कसी भी 2कार का द:ख
ु 1कसी को नह9ं चा<हए
ले1कन द:ख
ु तो आके ह9 रहता है, तो 1फर… सवाल: द:ख
ु और द:ख
ु के कारण को दरू करने के
+लए 2ैिFटकल9 Fया करना चा<हए ?

TOP-7-Kanjibhai Maheshwari (80) Gandhidham-Gujarat

TOP-6-Jasmina Mehta (45) Mumbai

WINNER - QUE NO.4: ઇલાબેન દેસાઇ (64) રાજકોટ,ગુજ રાત

જય Eજને_ J.! સવાલ નં.૪ :
.....................................
દુઃખ અને તેના કારણને દૂર કરવા ખરે ખર ;કટી~ી શું કરવું kેઈઅે .?
.............................
જવાબ:
द:खIनरोधगा+मनी
2Iतपदा !
ु
દુઃખ \નવારણ પાેતીકા પુરુષાથC નું ફળ છે .
માણસ અાચરણમાં ધમC ભૂલતા ,મન,વચન,કાયાનાે યાેગ અશુભ ;ૃ<તઅાેમા લાગી kયછે .
अशभ
ु :पापNय,।(तOवाथ )सQ
ू ,६/४.)
અશુભ યાેગ જ દુઃખ(પાપ) છે .
સંસારનાે ઉેદ શુgધ ધમCથી થાય.,પંચસૂY.,,
અાhા અપુનબCધક અવામાં અાવતાં ધમC ;ા માટે અ ધકારી બનેછે .અાhગુણાેનાે
<વકાસ થાય છે .
સંસારનાં દુઃખાેનાે zય કરવા માટે પરમ શુgધ સ8Tને
ધારણ કરીને -\નં પ રાખીને
tાનમાં tાmા કરવુ.ં
.....................
લખાણમાં ધમC <વરાેધી કં ઈ લખાયું હાેય તાે માફી માગું છં ુ .

Date:6 July 2020

Saraswati Samyak Gyaan Pratibha Q-4

Page 4 of 6

સવાલ નંબર 4

👉 સવાલની પૂવCભૂ+મકા: 7વનમાં કાેઈ પણ ;કારનું દુઃખ કાેઈને kેઈતું નથી અને અાmા વગર રહેતું
નથી તાે... સવાલ:- દુઃખ અને તેના કારણને દૂર કરવા ખરે ખર ;ેnીકલી શું કરવું kેઈઅે?
👉 सवाल क& पव
ू ) भ+ू मका: 👉 जीवन म0 1कसी भी 2कार का द:ख
ु 1कसी को नह9ं चा<हए
ले1कन द:ख
ु तो आके ह9 रहता है, तो 1फर… सवाल: द:ख
ु और द:ख
ु के कारण को दरू करने के
+लए 2ैिFटकल9 Fया करना चा<हए ?

સુખ-દુઃખ કાયમી નથી. \નમCલ મન અને અાhાનું વાrત<વક 0pપ
સxદાનંદ અને <વતરાગી છે . માનવ7વનમાં અાથ ક, માનLસક,
ભાવનાhક, શારી\રક, સામાEજક વગેરે ચડતી-પડતી થી મનને નબળું ન
પાડવુ.ં ભગવાન મહાવીરે ગાેવાળયા, ચંડકાૈLશક, જમાલી <વગેરે અે
કરે લા અનેક ઉપસગC, ક\ઠન વેદના સમતા ભાવે સરળતાથી અને
સહજતાથી સહન કયાC. દુઃખ અાવે lારે દુઃખની ફ\રયાદ ન કરવી.
;ેnીકલી રીતે દુઃખને માY સમતા અને શાંત ભાવે ઉહાપાેહ <વના સહન
કરવું તે જ ડહાપણભયુ છે . જેટલું દુઃખ પર વધારે tાન અાપીશું તેટલુ તે
વધારે હે રાન ગ<ત કરશે. દુઃખમાં અાતCtાન,રુJ tાન કરવાથી મન
કલુ<ષત થશે, દુલCભ માનવ હારી જવાશે તેમજ પરભવમાં દુગC<ત થશે
તેથી જ ભલાઈ, સાચી સમજણ અેમાં જ છે કે , દુઃખને હસતા હસતા
ફ\રયાદ કયાC <વના, માૈનપણે 0ીકારી લેવ.ું દુઃખમાંથી બહાર નીકળવાના
;યNાે kે \નળ kય તાે ધૈયCથી, સમતાપૂવCક મનને કે ળવવું.

TOP-9-Asha Kothari

TOP-8-Urvi Shah (30) Ahmedabad

સાઇ (64)
ગુજ રાત અાવતું
WINNER
સુખ- QUE
દુખ અેNO.4:
તાે માYઇલાબે
મનનીનજ દેકના
છે . રાજકોટ
અાપણા ,7વનમાં
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સવાલ નંબર 4

👉 સવાલની પૂવCભૂ+મકા: 7વનમાં કાેઈ પણ ;કારનું દુઃખ કાેઈને kેઈતું નથી અને અાmા વગર રહેતું
નથી તાે... સવાલ:- દુઃખ અને તેના કારણને દૂર કરવા ખરે ખર ;ેnીકલી શું કરવું kેઈઅે?
👉 सवाल क& पव
ू ) भ+ू मका: 👉 जीवन म0 1कसी भी 2कार का द:ख
ु 1कसी को नह9ं चा<हए
ले1कन द:ख
ु तो आके ह9 रहता है, तो 1फर… सवाल: द:ख
ु और द:ख
ु के कारण को दरू करने के
+लए 2ैिFटकल9 Fया करना चा<हए ?
#VALUE!

TOP-10-Ranjanben Pravinchandra Sanghvi

WINNER - QUE NO.4: ઇલાબેન દેસાઇ (64) રાજકોટ,ગુજ રાત
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