નમાે નમઃ dી ગુરુ નેeમસૂરયે
Jainuniversity.org અને મા સરYતી ભ=> Kુપ અાયાે?ત
સરYતી સ"ક 0ાન [Dતભા શાેધ અfભયાન
[ેરણા તથા અાશીવાMદ દાતા : ;જન શાસન શણગાર પરમ પૂg
અાચાયM ભગવંત dી Dવજય ચંhાેદયસૂરીiર? મ. સા.ના jશkરl સરYતી સાધક
પ. પૂ. અાચાયM ભગવંત dી કુલચંhસૂરીiર? મહારાજ સાહેબ
સચાેટ સવાલના સચાેટ જવાબાે - અંતગMત 0ાન [Dતભા ધારક Dવજ ેતાનાે જવાબ
અને અm _ધMકાેના જવાબ

સવાલ નં. ૧
👉 ?વનમાં સાૈથી માેટાે +હnાે પુoયનાે હાેય છે જ ે ડગલેને પગલે પુmશાળી p=>ને સફળતા
અપાવે છે , તાે અાજના કાળે સાૈથી વધારે પુoય બંધ, શું કરવાથી થાય ?
👉 जीवन का बड़ा )ह+सा प/ु य का होता हे जो प/ु यशाल6 7यि9त को हर कदम पर सफलता
)दलाता हे, तो आज के काल म? 9या करने से सब से @यादा प/ु यबंध होगा?

Varsha Shah, Maharashtra

સવાલ નં.૧ ના Dવજેતા : Varsha Shah, Maharashtra
Dવજેતાનાે જવાબ

Date: 19-06-2020

✓સ"ગ (યથા યાે(ય) ભાવ સ+હત દાન, 0ાન, 1ાન, પરાેપકાર,સદાચાર, વગેરે
શુભ8 નું સેવન કરવાથી... ;જન ભ=>,?વમૈBી, જડ Dવર+કત,અાચરણ માં લેવાથી.
✓કાેઈપણ શુભયાેગ ને ૧૦૦% અેકાKતા પૂવMક +નરં તર કરવાથી...
✓કાયM પેહલા શુભ/શુN હેતુ કરતી વખતે અપૂવM ભાવાેઉQાસ અને કાયM પછી
ખુશી અાનંદ રા?પાે માનવાથી.
✓હર હમેશ શુભમાં તSર રે હવાથી, દુTૃV +નW દાથી,સુકૃતાનુમાેધનથી,ચાર શરણ
Yીકાર થી.
✓સ.દશMન,0ાન,ચ+રB,તપ(નવપદ) ની અારાધના,સાધના,ઉપાસનાથી.
✓Y સુકૃત ગુZ રાખવાથી,પર સુકૃત નાે યથા યાે(ય [શંસાથી સવMB ગુણ
Kાહી બનવાથી.
✓?વદયા,અનુકંપા,માનવતા,સ]નતા,સાધુતા, Dવ: ગુણાે કે ળવવાથી.
✓પરાેપકાર,પરમાથMતા, +ન:_ૃહતા, +ન:YતંBતાના ભાવાે વારં વાર ઘૂટવાથી
✓કાેઈપણ શુભ યાેગનું સ અં, કે વલ કમM નીજ Mરાના લbથી.
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APURV SHAH, AHMEDABAD
KASHMIRA SHAH, MUMBAI,
MAHARASHTRA
Date: 19-06-2020

અાજ ના કાળ માં સાૈથી વધુ પુoયનાે બંધ ધમM અને કમM કરવા
થી થાય છે . dાવક ના 12 rતનું પાલન કરવાથી પુoય બંધાય
છે . Yા1ાય કરવાથી તપ કરવાથી sપ કરવાથી સાધeમt ક
ભ=> કરવાથી પુoય નું ઉપાજMન થાય છે . દાન તપ શીલ અને
ભાવનાથી પણ પુoય બંધાય છે . ચતુMDવધ સંઘ માં સાધુ
સાuી dાવક dDવકા ની અા0ા માનવાથી પુoય બંધાય છે .
પુoય ના બંધન માં જેટલું ધમM નું મહ8 છે અેટલુંજ કમM નું પણ
છે
ચતુMDવધ સંઘ ની યથાશ=> મદદ કરવાથી. દરે ક ?વ પર
vેહ અને કરુણા રાખવા થી અને ગુરુભગવw ના અા0ા
અનુસરવાથી પણ પુoય બંધાય છે
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SHEELA JAIN, PALI（RAJSHTAN）
HETAL SONI, NAVSARI
Date: 19-06-2020

Aaj na yug ma punya baandhva maate sauthi saras
n saral rasto che...SAAMUHIK PUNYA
Corona maha mari ne lidhe prabhuji na dwar bandh
che teva samaye bhaavpurva darek kriya.e.g.
saamaik,samuh jaap..fix karel time par bhaav thi ek
chit thi samuhik navkaar jaap, uvasaharam jaap
karvathi saamuhik punya ni saathe punya nu bandhi
punya bandhase...a prathna awasya fade che..
Teni saathe saastro ma j KARTAVYA batavya che
tema sadharmik bhakti, Anukampa daan, Jiv
daya..aa dwara je punya bandhai n tema pan bija ne
prerna kari aa karya ma temne jodi toh utkrustha
punya bandhai..ena jevu punya biju koi hoi j na sake
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KANAKLATA MEHTA, MUMBAI,
MAHARASHTRA
ROSHNI जैन, HUBLI KARNATAKA
Date: 19-06-2020

प/ु य उपाज Fन के चार सवFHेIठ माग F है। वीतरागी भगवान कM
पज
ू ा, सप
ु ाOदान, Pतपालन और तप। पर इन सब कायF म? भावS
कM TवशU
ु धी अवWय होनी चा)हए वरना यह सब माO YZया ह6
बन जाएगी। भावS कM TवशU
ु धी अथाFत अहोभाव कM
अ\भवU^ध।
शाता)द प/ु यबंध के कारणवाल6 TवशU
ु ध `वaत।
ृ
ृ
अपने भावS के `aत सचेत रहना। bयान रखना वे ह6 आपके
प/ु य बdध के सबसे बड़ े ह^थयार है, वे कमजोर हुए तो पाप eपी
दWमन
आप पर हावी हो जाएगा और आपको दग
ु
ु Faत eपी
कारागहृ म? डाल देगा जंहा से बचना मिु Wकल नह6ं नामम
ु Yकन
है।
जो एक gपए कM पज
ुं ी को सौ gपए बना दे वो कुशल 7यापार6
है पर जो एक gपया कमाकर सौ gपए खचF करे वो ...?
तो अपने अमi
शभ
ू य jणS का सदपयोग
ु
ु भावS , शभ
ु YZया
और परमाथF म? करके प/ु य का kयादा से kयादा उपाज Fन करे।
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PIYUSH TOLIA, MULUND, MUMBAI,
MAHARASHTRA
DISHA DOSHI , MAHUVA
Date: 19-06-2020

અાપણા શાTમાં પુoય બાંધવાના નવ [કાર કyા છે તે અા
[માણે છે : 1. અz 2. પાન 3. વT 4. ભૂeમનું દાન 5. શયન 6.
નમ{ાર 7. મનના શુભ pાપારથી 8. વચનના શુભ pાપાર થી 9.
કાયાના શુભ pાપારથી .
અા નવ [કારમાંથી સાૈથી સરળ પુoય બાંધવાનાે
માગM હાેય તાે તે મન છે . કારણકે પુoય કે પાપ સાૈથી વધારે
મનથી જ બંધાય છે . અાજના સમય [માણે gારે અાખું Dવi
કાેરાેના વાયરસનાે સામનાે કરી રyાે છે |ારે અાપણે મનથી ' દરે ક
?વાેનું ક}ાણ થાય ' અને ' દરે ક ?વ +નરાેગી રહે ' અને અા
વાયરસ અા દુ+નયામાંથી નાબૂદ થઈ sય અેવું sે અાપણે મનથી
દરે ક ?વાેના ક}ાણ માટે પરમા~ાને [ાથMના કરીઅે તાે અાપણે
અા વાયરસથી પણ દુ+નયાને બચાવી શકીઅે તેમજ પુoયબંધ પણ
થશે.
તંદુલયાે મS sે મનથી જ સાતમી નરકનું અાયુk
બાંધી શકતાે હાેય તાે અાપણાે શું મનથી સવM ?વાેના ક}ાણ
માટે નાે શુભ Dવચાર પુoયબંધ ન કરાવી શકે ?
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KANJI MAHESHWARI, GANDHIDHAMGUJARAT.
ANJU JAIN, BANGALORE
Date: 19-06-2020

" dી મહાવીરાય નમઃ "
?વન માં સાૈથી માેટાે +હnાે પુoય નાે છે , જ ે ડગલે ને પગલે પુoયશાળી p=> ને સફળતા અપાવે છે . અાજ ના
કાળે સાૈથી વધારે 'પુoયબંધ' શું કરવાથી થાય?
જ નૈ અાગમ માં પુoય અને પાપ ને પૃથક ગoયા છે . શુભકમM- પુગલ નું નામ પુoય છે . પુoયાનુબંધ
પુoય અને પાપાનુબંધ પુoય અામ બે [કાર કહે છે . પૂવMપુoય ભાેગ વતાં નવા પુoયાે ઉપાજ નM થાય અે પુoયાનુબંધ
પુoય છે .
મનુkની [વુDત શુભભભાવના પાર લાગે તે પુoયબંધ થાય. શુભચા+રB-શુભદય હશે તાે જ ધમM નું +નવાસ બનશે.
પાપ અને દુગ MDત થી બચવું અે પુoયબંધ નું શુભ કાયM બની શકે છે . +હW સા નાે |ાગ અને નીDત-+નયમ નું અનુસરણ
થતું હાેય, માનવીય ગુણાે થી યુ> ?વન ?વાય તે પુoયબંધ નું શુભ કાયM છે . ;જનેiર ની અા0ા ઉપર dNાDવiાસ રાખનાર માણસ અ+હW સક હાેઈ શકે . અ+હW સા, સ|, ચયM, અપ+રKહ જ વ
ે ા rતધારી બની ને
દીનદુ: ખયા પર કરુણા કરવી, તેમની સેવા-સુdુષા કરવી, પરાેપકારી બનવું, કાેઈ સાથે ઘૃણા ન કરવી, Dવવેકી,
Dવનયી અને સંયમી બનવું. મન, વચન અને કાયા થી +હW સા, અસ|ા+દ પાંચ પ+રKહ થી બચવુ.ં ભાૈDતક સંપદા પર
અfભમાન ન કરવું.
માનવ પાેતાના ભા(ય નાે Yયં Dવધાતા છે . શુભ કરાે-શુભ થશે.
જય ;જનેh.
તા. 18/06/2020
કાન? મહેiરી
150, Ganesh nagar, Gandhidham.
Email : kanjimaheshwari150@gmail.com

आज के काल म? िजस jेO म? धन कM शि9त कM kयादा जeरत हो उस काय F म?
भगवान Yक आlा मत
ु ाmबक़ ज ूड जाना ह6 सoचा प/ु य है।
७jेO के अलावा और २jेO है अनकrपा
और जीवदया। और सबसे अहम है
ु
साध\मFक भि9त । इस भवsमण के सफर म? +वय ं आहार करना और पtरवार
को आहार कराना पशभ
ु ोजन के समान है जबYक अaत^थ साध\मFक को आहार
कराना मनावभोजन है। साध\मFक +वय ं के धमF से संब^ं धत है `भ ु कM aनमFल
संतान अनाथ Tवधवा aनध Fन कM याथश9ती aन+वाथ F भाव से सेवा करे ।
साध\मFक के `aत `ेम बहुमान रखनेसे परमाuमा के `aत भी वा+तTवक `ेम
बहुमान `कट होता है परमाuमा ने +वय ं समकदशFन के आचार +वeप
साध\मFक वा+तiय कM बात कह6 है तो इसकM उपेjा करनेसे परमाuमा के
वचन कM अव गणना होगी
यह तमाम बाते सोचकर साध\मFक का सuकार कानwसे Tवशाल eधय परलोक
म? साथ म? आएगा
यह अaत^थ साध ु दtरx`aतपyी मागाF नसाtरका
गण
ु
ु है । इससे सrपTy म?
कमी नह6ं होगी और Tवशाल प/ु य \मलेगा
परोपकार।य प/ु याय: भाव
इससे है हमारा जीवन साथ Fक होगा और `भक
ू े T`य भ9तोम? हमारा नाम होगा
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DHVAJ JAIN, MUMBAI,MAHARASHTRA
Date: 19-06-2020

पण
ु य बंध-नवकारशी,चोTवहार,माता Tपता कM सेवा
,पभ ु भि9त ,सामाaयक,घर पर मं)दर मे भगवान के
दशंन ,पaतकमण,साध\मक भYकत,अनक
ु ं पा
दान,जीवदया , कौध ,9लेश नह6 करना ,साध ु
साधवी कM 7यव+था ,अभशय नह6 खाना ,माळा
गीननी चा)हये ,सबकM मदद करनी चा)हये ,धा\मक
वाछं न करनेका ,ट6वी नह6 देखना चा)हये ,भोजन
जठ
ू ा नह6 दालना चा)हये ,जठ
ु नह6 बोलनेका
,मोबाइल का उपयोग कम से कम करना चा)हये ,ये
सब करने से पण
ु य \मलता है ,पण
ु य कभी मीटता
नह6 है◌ै ,पण
ु य हमैशा सख
ु दख
ु मे साथ मे आता है
,पण
ु य अपने जdमो जdम साथ देता है◌ै◌.़
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