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પ. પૂ. અાચાયN ભગવંત Uી કુલચં]સૂરી^રD મહારાજ સાહેબ
સચાેટ સવાલના સચાેટ જવાબાે - અંતગNત Xાન Y:તભા ધારક :વજ ેતાનાે જવાબ
અને અb cધNકાેના જવાબ

સવાલ નંબર 3
👉 Dવનમાં અા$દકાળથી સુખની શાેધ ચાલે છે સુખના Yકાર ઘણા, સુખના રRતા ઘણાં, અને સુખ મેળવવાનાે Yયa પણ
ઘણાે...છતાંય કયું સુખ કયા રRતે મેળવવાથી Dવને સાચી શાં:ત સમા;ધ અને શાતા ઉપજ ે છે ?

👉 जीवन म & आ(द काल से सख
ु क1 शोध चल रह8 ह ै, सख
ु के :कार बहु त, सख
ु के रा=ते बहु त, सख
ु पाने के :य@न भी बहु त,
Bफर भी कौन सा सख
ु कौन से रा=ते से पाने से जीव को सEची शांGत समाHध और शाता Jमलती ह ै ?

WINNER - QUE NO.3: PURVI SHAH (43), MOORESVILLE, NC, USA

Purvi Shah (43), Mooresville, NC, USA

WINNER'S ANSWER :

અના$દકાળથી અાપણે સાંભળીઅે છીઅે "સંતાેષી નર
સદા સુખી",
સંતાેષ 6ાગથી મળે . 6ાગથી ખરી મનની શાં:ત, સુખ,
સમા;ધ અને શાતા છે .
6ાગ માટે સમતા અને શાં:ત ખૂબ જ જAરી છે
મનની BCતા અને શાં:ત સમતામાં છે .
તેમ જ Dવનની શાતા અને સમા;ધ 6ાગમાં છે
6ાગમાં પ$રFહ હાેતાે નથી. 6ાગમાં સમતા છે , 6ાંગમાં
સુખ છે , 6ાંગમાં સમા;ધ છે , 6ાગમાં શાં:ત છે .
6ાગના પથ પર વધાે તાે વૈરાIયના નDક જઈઅે છીઅે
જેથી ચા$રMમાેહનીય કમN તૂટે ને મુOPનાે માગN ખૂલે છે .
6ાગથી જ સંસારના અાકષNણાે છૂટે
6ાંગથી જ મુOP પથના અાકષNણાે વધે.
રાગી માંથી 6ાગી અને 6ાગીમાંથી વૈરાગી બનવાનું છે .
Dવનમાં 6ાંગજ અેક માM સાચાે રRતાે છે કે જેથી અાપણે
સુખી થઇઅે અને અાપણને સમા;ધ અને શાં:ત મળે .
Saraswati Samyak Gyaan Pratibha Q-3
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સવાલ નંબર 3
👉 Dવનમાં અા$દકાળથી સુખની શાેધ ચાલે છે સુખના Yકાર ઘણા, સુખના રRતા ઘણાં, અને સુખ મેળવવાનાે Yયa પણ
ઘણાે...છતાંય કયું સુખ કયા રRતે મેળવવાથી Dવને સાચી શાં:ત સમા;ધ અને શાતા ઉપજ ે છે ?

👉 जीवन म & आ(द काल से सख
ु क1 शोध चल रह8 ह ै, सख
ु के :कार बहु त, सख
ु के रा=ते बहु त, सख
ु पाने के :य@न भी बहु त,
ै
Bफर भी कौन सा सख
कौन
से
रा=ते
से
पाने
से
जीव
को
सEची
शां
G
त
समाHध
और
शाता
Jमलती
ह
?
ु

TOP-2-Sheela Jain (46), Pali, Rajasthan

TOP-1-Kanaklata R. Mehta (76), Juhu, Mumbai, Maharashtra

"સાચુ
"
WINNER
- QUE
PURVI SHAH (43), MOORESVILLE, NC, USA
ં સુખNO.3:

સુખ અંદરમાં છે , બહાર શાેધવાથી નહf મળે . સંસારમાં જg, જરા,
મૃ6ુ, દુઃખના મુi કારણAપ, બીj અગkણત દુઃખાે, સવN દુઃખાેના
કારણ Aપ, અાસOP, રાગlે ષ. સમયે, mOP Yમાણે સુખ
બદલાય. ભૂiાને ભાેજન, તૃષાતુરને પાણી, રાેગીને સુBાn
સુખAપ, તoુરતાે દુઃખનાે અભાવ. દુઃખનાે અ6ાં:તક નાશ, શા^ત
સુખ મેળવવા યાેIય. શરીર, સંપpq, rણભંગુર, તેમાંથી શા^ત
સુખની Yાst uાંથી? Dવની Bવૃ:ત, Yવૃpq સુખ માટે ની, પણ
અાંધળુ$કયા દાેડ ઝાંઝવાના જળ માટે ની. ઈિy]યાેના :વષયાેમાં,
ભાેગસામFીમાં સુખ શાેધતા Dવની રે તીમાંથી તેલ કાઢવાની ચે{ા.
અbના દુઃખદદN દૂર કરી, અ|દાન, અનુકંપા દાનથી અાજના
સમયમાં સુખ સંતાેષ Yાst. અા}ા _સવાય B પર. પરમાંથી ખસે
તાે Bમા વસે તાે સાચું સુખ, શા^ત સુખ _સ~ ગ:તના Dવાે
અનુભવે.

जीवन म& मोK क1 :ािMत का सख
ु अजरामर है और
मोK का सुख :ाMत करने के Jलए :ाणी को संयम
लेकर सEची साधना आराधना तप @याग सRयS@व
के पथ पर चलकर ह8 जीव को सEची शांGत समाHध
और शाता Jमलती है । सांसाVरक सख
ु KWणक माX
होता है परं तु आYयाि@मक सख
ु मोK परम सदै व
Hचर=थाई है । हमारे सभी मोK गामी महा@माओं ने
संसार के सुख\ का @याग करके आYयाि@मक सुख
मोK पद को :ाMत करने के Jलए चाVरX के माग]
पर चलकर अखंड साधना क1 और मोK सुख को
हं मेशा के Jलए :ाMत Bकया।
जय िजन& _
Saraswati Samyak Gyaan Pratibha Q-3
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સવાલ નંબર 3
👉 Dવનમાં અા$દકાળથી સુખની શાેધ ચાલે છે સુખના Yકાર ઘણા, સુખના રRતા ઘણાં, અને સુખ મેળવવાનાે Yયa પણ
ઘણાે...છતાંય કયું સુખ કયા રRતે મેળવવાથી Dવને સાચી શાં:ત સમા;ધ અને શાતા ઉપજ ે છે ?

TOP-4-URVI SHAH (30), AHMEDABAD, GUJARAT TOP-3-Chandresh Mehta (57), Malad mumbai, Maharashtra

👉 जीवन म & आ(द काल से सख
ु क1 शोध चल रह8 ह ै, सख
ु के :कार बहु त, सख
ु के रा=ते बहु त, सख
ु पाने के :य@न भी बहु त,
ै
Bफर भी कौन सा सख
कौन
से
रा=ते
से
पाने
से
जीव
को
सEची
शां
G
त
समाHध
और
शाता
Jमलती
ह
?
ु

WINNER
QUE
NO.3:
(43),શાં
MOORESVILLE,
ભાે- ગ
ી ભાૈ
:તક PURVI
સુખમાંSHAH
પાેતાની
:ત અને શાતાNC,
મેળUSA
વે છે

પરં તુ ઇy]પણામા કે ચવતીપણાના સંયાેગાેમાં પણ સુખ
Yાt થતું નથી. અનંતકાળથી Dવ :વષયાેના સુખાે પાછળ
દાેડે છે છતાં Dવને શાં:ત સમા;ધ કે શાતા મળતી નથી.
6ાગી અેટલે સંયમી. સંયમી Dવન જ સાચા સુખનું
YાstCાન છે . પાેતાના Dવનકાળમાં સંયમી Dવ
અા}ાે~ાર કરવા સતત Yયaશીલ રહે છે . માેr સુખ જ
શા^ત સુખ છે . 'સાચુ સુખ તે jતે નયાN ' કહે વતને સાથNક
કરતા ભાેગી યાેગી અને 6ાગીને શરીરની તંદુરRતી jેઈઅે
જ છે .
"Yભુ વીરે બતાવેલા માગN lારા અને સદગુરુની
Xાનવાણીનુ Uવણ અને [ચ તન lારા સાચુ સુખ, સાચી
શાં:ત, સમા;ધ અને શાતા મળે છે ."

ૐ..Dવનમાં અના$દકાળથી સુખની શાેધ ચાલે છે . સુખ ના Yકાર ઘણા,
સુખના રRતા ઘણા અને સુખ મેળવવાનાે Yયa પણ ઘણા તાે પછી
વાRત:વક સુખ અે માM અા}ક સુખ છે . સંસારના તમામ પુદ્ગલ તાે,
ભાૈ:તક સુખ અાપનારી બાબતાે rkણક છે . વાRત:વક સુખ અે જ છે કે
માનવ મન $નમNલ, શાઅંત, પ:વM કષાય મુP બની રહે.Yભુ વીરDઅે
:Mપદી બતાવી છે , ઉપમેઇ વા, ધૂવેઇ વા, :વગમેઇ વા અેટલે કે સંસારમાં
વRતુ ઉo| થાય છે , Cર થાય છે નાશ પામે છે . સવN Dવ કમN કમNવશ છે .
ભાૈ:તક સંપpq,પૈસાે,પ$રવારની અપેrાથી મેળવેલ સુખ લાંબા સમય સુધી
શકતું નથ જg જરા મૃ6ુ અા સંસાર ચ અના$દકાળથી ચાા જ કરે છે .
માનવભવમાં માનવી સુખ મેળવવા બને તેટલા Yયaાે કરે છે પણ અંતે તાે તે
mથN જ છે .કારણકે .. વાRત:વક સુખ સદાનંદ BAપ છે . સુખ અાપણી
ભીતર છે તેને શાેધવા બા દુ$નયામાં ફરવાની જAર નથી. અ{ કમNને Dતી
_સ~ ગ:ત અે પહાચવાે તે જ અસલી સુખની ચાવી છે . સાચું સુખ તપ,
6ાગ, વૈરાIય અાસ, સWક સમજણને અાધારે પામી શકાય છે , જ ેથી
Dવને સાચી શાં:ત સમા;ધ અને સાતા ઉપજ ે છે .
Saraswati Samyak Gyaan Pratibha Q-3
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સવાલ નંબર 3
👉 Dવનમાં અા$દકાળથી સુખની શાેધ ચાલે છે સુખના Yકાર ઘણા, સુખના રRતા ઘણાં, અને સુખ મેળવવાનાે Yયa પણ
ઘણાે...છતાંય કયું સુખ કયા રRતે મેળવવાથી Dવને સાચી શાં:ત સમા;ધ અને શાતા ઉપજ ે છે ?

👉 जीवन म & आ(द काल से सख
ु क1 शोध चल रह8 ह ै, सख
ु के :कार बहु त, सख
ु के रा=ते बहु त, सख
ु पाने के :य@न भी बहु त,
ै
Bफर भी कौन सा सख
कौन
से
रा=ते
से
पाने
से
जीव
को
सEची
शां
G
त
समाHध
और
शाता
Jमलती
ह
?
ु

TOP-6-Meeta Doshi (60), Mumbai, Maharashtra

TOP-5-Sonal Shah (46), Maharastra

WINNER - QUE NO.3: PURVI SHAH (43), MOORESVILLE, NC, USA

Saraswati Samyak Gyaan Pratibha Q-3
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સવાલ નંબર 3
👉 Dવનમાં અા$દકાળથી સુખની શાેધ ચાલે છે સુખના Yકાર ઘણા, સુખના રRતા ઘણાં, અને સુખ મેળવવાનાે Yયa પણ
ઘણાે...છતાંય કયું સુખ કયા રRતે મેળવવાથી Dવને સાચી શાં:ત સમા;ધ અને શાતા ઉપજ ે છે ?

👉 जीवन म & आ(द काल से सख
ु क1 शोध चल रह8 ह ै, सख
ु के :कार बहु त, सख
ु के रा=ते बहु त, सख
ु पाने के :य@न भी बहु त,
ै
Bफर भी कौन सा सख
कौन
से
रा=ते
से
पाने
से
जीव
को
सEची
शां
G
त
समाHध
और
शाता
Jमलती
ह
?
ु

TOP-8-Meena P Jain

TOP-7-Bharti K Gala

WINNER - QUE NO.3: PURVI SHAH (43), MOORESVILLE, NC, USA

Saraswati Samyak Gyaan Pratibha Q-3
Date:29-06-2020

Page 5 of 7

સવાલ નંબર 3
👉 Dવનમાં અા$દકાળથી સુખની શાેધ ચાલે છે સુખના Yકાર ઘણા, સુખના રRતા ઘણાં, અને સુખ મેળવવાનાે Yયa પણ
ઘણાે...છતાંય કયું સુખ કયા રRતે મેળવવાથી Dવને સાચી શાં:ત સમા;ધ અને શાતા ઉપજ ે છે ?

👉 जीवन म & आ(द काल से सख
ु क1 शोध चल रह8 ह ै, सख
ु के :कार बहु त, सख
ु के रा=ते बहु त, सख
ु पाने के :य@न भी बहु त,
ै
Bफर भी कौन सा सख
कौन
से
रा=ते
से
पाने
से
जीव
को
सEची
शां
G
त
समाHध
और
शाता
Jमलती
ह
?
ु

TOP-10-Muktaben M Shah

TOP-9-Geetaben C Kankaria

WINNER - QUE NO.3: PURVI SHAH (43), MOORESVILLE, NC, USA

Saraswati Samyak Gyaan Pratibha Q-3
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સવાલ નંબર 3
👉 Dવનમાં અા$દકાળથી સુખની શાેધ ચાલે છે સુખના Yકાર ઘણા, સુખના રRતા ઘણાં, અને સુખ મેળવવાનાે Yયa પણ
ઘણાે...છતાંય કયું સુખ કયા રRતે મેળવવાથી Dવને સાચી શાં:ત સમા;ધ અને શાતા ઉપજ ે છે ?

👉 जीवन म & आ(द काल से सख
ु क1 शोध चल रह8 ह ै, सख
ु के :कार बहु त, सख
ु के रा=ते बहु त, सख
ु पाने के :य@न भी बहु त,
ै
Bफर भी कौन सा सख
कौन
से
रा=ते
से
पाने
से
जीव
को
सEची
शां
G
त
समाHध
और
शाता
Jमलती
ह
?
ु

TOP-11-Kiran Jain Vidisha

WINNER - QUE NO.3: PURVI SHAH (43), MOORESVILLE, NC, USA

Saraswati Samyak Gyaan Pratibha Q-3
Date:29-06-2020
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