


2/12/2013

Activity Sheet 2
Letter 2 of Jain tatva parichay

૧. સવર્ ની િસિ

સવર્ ની િસિ

સામાન્ય અપેક્ષા િવશેષઅપેક્ષા

સવર્ તાની િસિ ભગવાન મહાવીર સવર્ છે એમ િસિ

૨ પચં પરમે ઠી

દેવ ગરુુ

અિરહતં િસ આચાયર્ ઉપાધ્યાય સાધુ

વીતરાગી વીતરાગી
સવર્ સવર્
િહતોપદેશી



9/12/2013

Activity Sheet 3: Mudhata nu swarup
Letter 3 of Jain tatva parichay

મઢૂતા

નામ : દેવમઢૂતા ગરુુમઢૂતા લોકમઢૂતા/ધમર્મઢૂતા

કુદેવ અથાર્ત રાગી‐ ષેી દેવી‐દેવતાઓને કુગરુુ અથાર્ત રાગી‐ ષેી ગરુુઓને િમથ્યામાન્યતાઓઅથાર્ત લોકમાં પર્ચિલત
માનવા તથા માનવાનો ભાવ દેવમઢૂતા છે માનવા તથા માનવાનો ભાવ ગરુુમઢૂતા છે કુમાન્યતાઓને માનવી તથા માનવાનો ભાવ

વ પ : લોકમઢૂતા/ધમર્મઢૂતા છે

ઉદાહરણ: ૧. દેવ સ ન અથવા નાશ   ઉદાહરણ: ૧. ગરુુઓસમાજસેવા કરે ઉદાહરણ: ૧. લીંબ‐ૂમરચાં લગાવવાથી નજર
કરી શકે ઊતરી જાય



16/12/2013

Activity Sheet 4: Tatva abhyas no mahima - 7 points

Letter 3 of Jain tatva parichay

1. જૈન તત્તત્તવાભ્યાસનો મહિમા તમારા શબ્દમાાં લખો ( 7 points)

ઉત્તર:



નામ: Answer sheet 23/12/2013

Activity Sheet 5: Revision of topics so far
Letter 1 to 4 of Jain tatva parichay

૧. અત્યાર સધુી પાઠશાળામા ંઆપણે     ચચાર્ કરી તેમાંઆપણે શું શું શીખ્યા?
 (તમારા શબ્દોમા ંલખો)

Chapter 1
તત્ત્વ પર્વેશ: હુ ંકોણ  ?ં, ભગવાન કોણ છે?, અનયુોગનુંસામાન્ય વ પ

Chapter 2
સાચા ંદેવનુ ં વ પ: તર્ણ મઢૂતા, સવર્ ની િસિ , સિૃ ટ કતાર્વાદનું િનરાકરણ

Chapter 3
ન તત્ત્વાભ્યાસની મિહમા: 10 points ટોડરમલજીનાં ગોમ્મટસારની પર્ તાવનાનાઆધારે અને 

7 points  ન તત્ત્વ પિરચય પુ તકના ંઆધારે

Chapter 4
શા ોના ંઅથર્ કરવાની પ િત: પર્થમાનયુોગ, ચરણાનયુોગ, કરણાનયુોગ અને દર્ યાનયુોગનુ ંશા ોના અથ કરવાની પ િત: પર્થમાનયુોગ, ચરણાનયુોગ, કરણાનયુોગ અન દર્ યાનયુોગન ુ
વ પ

૨. આપણે આ  શા ના અથર્ કરવાની પધ્ધિતના પાચં પર્કાર શીખશું તેના નામ લખો.
૧. શબ્દાથર્
૨. આગમાથર્
૩. નયાથર્
૪. મતાથર્
૫. ભાવાથર્



નામ: Answer sheet 13/01/2014

Activity Sheet 7: Aacharya dwara vishwa nu varnana
Letter 5 of Jain tatva parichay

૧. કંુદકંુદ આચાયર્ના ક્યા શા મા ંિવ નુ ંવણર્નઆવે છે? 

સમયસાર

પર્વચનસાર

િનયમસાર

√ પચંાિ તકાય સગંર્હ

૨.  ન ભગુોળનુ ંવણર્ન ક્યા અનયુોગમા ંઆવે છે? તે અનયુોગની યાખ્યા લખો.
કરણાનયુોગ
 અનયુોગમા ંિતર્લોકની રચનાનુ,ં જીવના ંઅનેક પર્કારનાં ભાવનુ,ં શરીરાિદની અપેક્ષાએજીવોનુ,ં 

ગણુ થાનનુ,ં માગર્ણા થાનનુ ંઅને કમર્ િવશે સિવ તાર, સ ૂ મ અને તેમના ગિણતનુંવણર્ન છે તેને 
કરણાનયુોગ કહ ેછે.

૩.  ન ભગુોળનુ ંવણર્ન ક્યા શા મા ં આવે છે? અને તેના રચિયતા કોણ છે?

ગોમ્મટસાર, નેિમચદંર્ િસ ાતંચકર્વતીર્આચાયર્

√ િતર્લોકસાર, નેિમચદંર્ િસ ાતંચકર્વતીર્આચાયર્

કષાયપાહડુ, ગણુધરાચાયર્

ષટ્ખડંાગમ, પુ પદંત આચાયર્ અને ભતૂબિલઆચાયર્

૪. આકાશના ંકેટલા ભેદ છે? ક્યાક્યા? અને તે ક્યાક્યા દર્ યનેઆધારે પડે છે?
બે, લોકાકાશ અને અલોકાકાશ
ધમાર્િ તકાય અને અધમાર્િ તકાય



નામ: Answer sheet 20/01/2014

Activity Sheet 8: Questions on the shape of the Vishwas
Letter 5 of Jain tatva parichay

૧. લોકાકાશનો િવ તાર (volume) કેટલો છે? તેની ગણતરી કઈ રીતે કરી શકાય? 

૩૪૩ ઘનરાજુ

િવ તાર = ((૭+૧+૫+૧)/૪)x૧૪x૭=(૭)x(૭)x૭=૩૪૩ ઘનરાજુ

૨. નીચેના ક્ષેતર્ ક્યા ંલોકમા ંઆવે છે?
A. ઊધ્વર્લોક
B. મધ્ય્લોક
C. અધોલોક

૧. િસ િશલા A

૨. સદુશર્ન મેરુ B

૩. બાદર િનત્ય િનગોદ C

૪. ૧૬  વગર્ A

૫. ૫મી નરક C

૬. ૫ અનુ ર A

૭. ઈષત્પર્ાગભાર A

૮. િચતર્ાભિૂમ B

૯. રત્નપર્ભા ભિૂમ C

૧૦.  વયભંરૂમણ સમદુર્ B



નામ: Answer Sheet 27/01/2014

Activity Sheet 9: Questions on dravya‐gun‐paryaya basics
Letter 5 of Jain tatva parichay

૧. નીચેના ંઉદાહરણોને દર્ ય‐ગણુ‐પયાર્યમા ંિવભાિજત કરો. 
ન ધ: 1. દર્ ય‐ગણુ‐પયાર્ય may be implicit. 
2. Try to explain in terms of fundamental dravya (e.g. જીવ, પદુગલ, ધમર્, અધમર્, આકાશ અને કાળ)
3. Try to explain in terms of characteristic gun (e.g. પદુગલ‐ પશર્, રસ, ગધં, વણર્, પર્દેશત્વ etc.)
4. There may be more than one દર્ ય‐ગણુ‐પયાર્ય in a question.

a. મીઠી સાકર
દર્ ય ગણુ પયાર્ય
સાકર‐પદુગલ રસ મીઠી

b. ખાલી આકાશ
દર્ ય ગણુ પયાર્ય
આકાશ અવગાહનહતેતુ્વ ખાલીપણું

c. ખાટંુ અને પી ં લીંબું
દર્ ય ગણુ પયાર્યદર્ ય ગણુ પયાય
લીંબુ‐ંપદુગલ રસ ખાટંુ
લીંબુ‐ંપદુગલ વણર્ પી ં

d. સોનાની પીળા રંગની વીંટી
દર્ ય ગણુ પયાર્ય
સોનુ‐ંપદુગલ વણર્ પીળો
સોનુ‐ંપદુગલ પર્દેશત્વગણુ વીંટી

e. સફેદ રંગનો ચાદંીનો પ્યાલો (ગ્લાસ)
દર્ ય ગણુ પયાર્ય
ચાદંી‐પદુગલ વણર્ સફેદ
ચાદંી‐પદુગલ પર્દેશત્વગણુ પ્યાલો (ગ્લાસ)

f. જીવતા ંમાણસના ંશરીરનો આકાર
દર્ ય ગણુ પયાર્ય
જીવ દશર્ન દેખવું Both combined = જીવવું
જીવ ાન જાણવું
જીવ પર્દેશત્વગણુ શરીર પર્માણઆકાર

શરીર‐પદુગલ પર્દેશત્વગણુ શરીર પર્માણઆકાર



નામ: Answer Sheet 10/2/2014

Activity Sheet 10: Questions on dravya‐gun‐paryaya basics
Letter 5‐7 of Jain tatva parichay

નીચેના ંઉદાહરણોને દર્ ય‐ગણુ‐પયાર્યમા ંઘટાવો (Apply dravya‐gun‐paryaya in following examples). 
ન ધ: 1. દર્ ય‐ગણુ‐પયાર્ય may be implicit. 
2. Try to explain in terms of fundamental dravya (e.g. જીવ, પદુગલ, ધમર્, અધમર્, આકાશ અને કાળ)
3. Try to explain in terms of characteristic gun (e.g. પદુગલ‐ પશર્, રસ, ગધં, વણર્, પર્દેશત્વ etc.)
4. There may be more than one દર્ ય‐ગણુ‐પયાર્ય in a question.
5. Answers must be specific.

a. ગ યો ગોળ
દર્ ય ગણુ પયાર્ય
ગોળ‐પદુગલ રસ ગળપણ

b. લીલી વન પિત (plant)
દર્ ય ગણુ પયાર્ય
વન પિત‐પદુગલ વણર્ લીલો

c. લીસુ ં(smooth) લાકડુંc. લીસ ુ(smooth) લાકડુ
દર્ ય ગણુ પયાર્ય
લાકડુ ં‐પદુગલ પશર્ લીસું

d. અ રની (perfume) સગુધં
દર્ ય ગણુ પયાર્ય
અ ર‐પદુગલ ગધં સગુધં

e. સફેદ રંગનુ ંલબંચોરસ (rectangle) રબર
દર્ ય ગણુ પયાર્ય
રબર‐પદુગલ વણર્ સફેદ
રબર‐પદુગલ પર્દેશત્વગણુ લબંચોરસ (rectangle)

f. પારદશર્ક (transperant) ગોળ (round) કાચ
દર્ ય ગણુ પયાર્ય
કાચ‐પદુગલ વણર્ પારદશર્ક (transperant)
કાચ‐પદુગલ પર્દેશત્વગણુ ગોળ (round)

g. દેખતો જીવ 
દર્ ય ગણુ પયાર્ય
જીવ દશર્ન દેખવું

h. જાણતો અને સખુી જીવ 
દર્ ય ગણુ પયાર્ય
જીવ ાન જાણવું
જીવ સખુ સખુી



નામ: Answer sheet 26/02/14

Activity Sheet 11: Examples on dravya‐gun 
Letter 7 of Jain tatva parichay

નીચેના ંઉદાહરણોને દર્ ય‐ગણુ લખો (Write dravya‐gun in following examples). 
ન ધ: 
1. Try to explain in terms of fundamental dravya (e.g. જીવ, પદુગલ, ધમર્, અધમર્, આકાશ અને કાળ)
2. Try to explain in terms of characteristic gun (e.g. પદુગલ‐ પશર્, રસ, ગધં, વણર્, પર્દેશત્વ etc.)
3. Answers must be specific.
4. Questions may contain wrong dravya and gun. Identify them and write "wrong question" as answer

a. પરમાણનુો રંગ (વણર્) દર્ ય પદુગલ ગણુ વણર્
b. પરમાણનુો  પશર્ દર્ ય પદુગલ ગણુ પશર્
c. પરમાણનુી ગધં દર્ ય પદુગલ ગણુ ગધં
d. પરમાણનુો  વાદ (રસ) દર્ ય પદુગલ ગણુ રસ
e. પરમાણનુુ ંઅિ તત્વ દર્ ય પદુગલ ગણુ અિ તત્વગણુ
f. પરમાણનુો આકાર દર્ ય પદુગલ ગણુ પર્દેશત્વગણુ
g.  કંધનો  પશર્ દર્ ય પદુગલ ગણુ પશર્
h.  કંધનો રસ દર્ ય પદુગલ ગણુ રસ
i.  કંધનો ગધં દર્ ય પદુગલ ગણુ ગધંi.  કધનો ગધ દર્ ય પદુગલ ગણુ ગધ
j.  કંધનો વણર્ દર્ ય પદુગલ ગણુ વણર્
k. જીવનુ ંદશર્ન દર્ ય જીવ ગણુ દશર્ન
l. જીવનુ ં ાન દર્ ય જીવ ગણુ ાન
m. જીવની  ા દર્ ય જીવ ગણુ ા
n. જીવનુ ંચાિરતર્ દર્ ય જીવ ગણુ ચાિરતર્
o. જીવનુ ંસખુ દર્ ય જીવ ગણુ સખુ
p. જીવનુ ંઅિ તત્વ દર્ ય જીવ ગણુ અિ તત્વગણુ
q. જીવનો આકાર (પર્દેશત્વ) દર્ ય જીવ ગણુ પર્દેશત્વગણુ
r. ધમર્નુ ંઅિ તત્વ દર્ ય ધમર્ ગણુ અિ તત્વગણુ
s. ધમર્નો ગિતહતેતુ્વ દર્ ય ધમર્ ગણુ ગિતહતેતુ્વ
t. અધમર્નો આકાર (પર્દેશત્વ) દર્ ય અધમર્ ગણુ પર્દેશત્વગણુ
u. અધમર્નો િ થિતહતેતુ્વ દર્ ય અધમર્ ગણુ િ થિતહતેતુ્વ
v. આકાશનુ ંઅિ તત્વ દર્ ય આકાશ ગણુ અિ તત્વગણુ
w. આકાશનો અવગાહનહતેતુ્વ દર્ ય આકાશ ગણુ અવગાહનહતેતુ્વ
x. કાળનુ ંઅિ તત્વ દર્ ય કાળ ગણુ અિ તત્વગણુ
y. કાળનુ ંપિરણમનહતેતુ્વ દર્ ય કાળ ગણુ પિરણમનહતેતુ્વ
z.  કંધમા ં ાન દર્ ય ‐ ગણુ ‐ પર્  ખોટો છે
aa. આકાશ દર્ યમા ં ા દર્ ય ‐ ગણુ ‐ પર્  ખોટો છે
ab. ધમર્ દર્ યમા ંસખુ દર્ ય ‐ ગણુ ‐ પર્  ખોટો છે
ac. અધમર્ દર્ યનો  પશર્ દર્ ય ‐ ગણુ ‐ પર્  ખોટો છે
ad. કાળ દર્ યની ગધં દર્ ય ‐ ગણુ ‐ પર્  ખોટો છે
ae. જીવનો વણર્ દર્ ય ‐ ગણુ ‐ પર્  ખોટો છે



નામ: Answer Sheet 3/31/2014

Activity Sheet 13: Examples on ekkshetraavgaha sanbhandh, nityatadatmya  
sanbhandh, avinabhavi sanbhadh and anityatadatmya sanbhandh  

Letter 5‐7 of Jain tatva parichay

પર્. ૧ નીચેના ંઉદાહરણોને એકક્ષેતર્ાવગાહ, િનત્ય‐તાદાત્મ્ય, અિનત્ય‐તાદાત્મ્ય અને અિવનાભાવી 
સબંધં જોડો. 

Column A Column B
૧. દૂધ અને પશર્, રસ વગેરે ગણુ એકક્ષેતર્ાવગાહ સબંધં
૨. દૂધ અને ગરમ પયાર્ય િનત્ય‐તાદાત્મ્ય સબંધં
૩. દૂધ અને પાણી અિવનાભાવી સબંધં
૪.  પશર્, રસ વગેરે ગણુ અિનત્ય‐તાદાત્મ્ય સબંધં

Column A Column B
૧. જીવ અને દશર્ન,  ાન વગેરે ગણુ અિનત્ય‐તાદાત્મ્ય સબંધં
૨. દશર્ન,  ાન વગેરે ગણુ િનત્ય‐તાદાત્મ્ય સબંધં
૩. જીવ અને દર્ યકમર્ અથવા શરીર અિવનાભાવી સબંધં
૪. જીવ અને રાગાિદ ભાવ (પયાર્ય) એકક્ષેતર્ાવગાહ સબંધં



નામ: Answer sheet 7/4/2014

Activity Sheet 14: Astitva and Vastutva Gun
Letter 10, 11 of Jain tatva parichay

પર્. ૧  યાખ્યા લખો.
૧. અિ તત્વ ગણુ:
 શિક્તના કારણે દર્ યનો કદી અભાવ ન હોય તેને અિ તત્વ ગણુ કહે છે, કેમકે દર્ યઅનાિદ અનતં છે.

૨. વ તતુ્વ ગણુ:
 શિક્તના કારણે દર્ યમા ંઅથર્િકર્યા (પર્યોજનભતૂ િકર્યા) હોય;  મકેઆત્માની અથર્િકર્યા જાણવુ ંવગેરે છે.

પર્. ૨ નીચેના ંઉદાહરણો ક્યા ંગણુના ંછે?

૧. જીવ દર્ ય છે. અિ તત્વ ગણુ વ તતુ્વ ગણુ૧. જીવ દર્ ય છ. અિ તત્વ ગણુ વ તતુ્વ ગણુ
૨. જીવ દર્ ય જાણવાનુ ંકામ કરે છે. અિ તત્વ ગણુ વ તતુ્વ ગણુ
૩. પદુગલ દર્ ય છે. અિ તત્વ ગણુ વ તતુ્વ ગણુ
૪. પદુગલ દર્ ય જડપણાનુ ંકાયર્ કરે છે. અિ તત્વ ગણુ વ તતુ્વ ગણુ
૫. હુ ંસાચી  ા કરંુ  ં અિ તત્વ ગણુ વ તતુ્વ ગણુ
૬. સોનુ ંપદુગલ દર્ ય છે. અિ તત્વ ગણુ વ તતુ્વ ગણુ
૭. સોનુ ંચળકે છે. અિ તત્વ ગણુ વ તતુ્વ ગણુ
૮. િવ મા ં૬ દર્ ય છે. અિ તત્વ ગણુ વ તતુ્વ ગણુ



નામ: Answer Sheet 9/6/2014

Activity Sheet 15: Samanya Gun nu Swarup
Letter 10‐15 of Jain tatva parichay

પર્.૧ જોડકા ંજોડો. (Match the column). 
Column A Column B

1. પદુગલ દર્ યનો વણર્ગણુ િનરંતર પિરણમે છે. a. અગરુુલઘતુ્વ ગણુ

2. પદુગલ દર્ ય  પીપણે પિરણમે છે. b. પર્દેશત્વ ગણુ

3. પદુગલ દર્ ય છે. c. વ તતુ્વ ગણુ

4. પદુગલ પરમાણનુો આકાર એકપર્દેશી છે. d. દર્ યત્વ ગણુ

5.  કંધમા ંરહલેા ંદરેક પદુગલ પરમાણ ુપોતાની  e. પર્મેયત્વ ગણુ
દર્ યતા ટકાવી રાખે છે.
6. દરેક પદુગલ દર્ ય પોતાની શિક્તથી સવર્   f. અિ તત્વ ગણુ
ભગવાનના  ાનનુ ં ેય બને છે.

1.‐d, 2.‐c, 3.‐f, 4.‐b, 5.‐a, 6.‐e

પર્.૨ જોડકા ંજોડો. (Match the column). 
Column A Column B

1. જીવ દર્ યનો આકાર અસખં્યાતપર્દેશી છે. a. વ તતુ્વ ગણુ

2. જીવ દર્ ય ચેતન પે પિરણમે છે. b. દર્ યત્વ ગણુ

3. દરેક જીવ દર્ ય પોતાની શિક્તથી સવર્   c. અિ તત્વ ગણુ
ભગવાનના  ાનનુ ં ેય બને છે.
4. જીવ દર્ યનુ ં ાન િનરંતર પિરણમે છે. d. અગરુુલઘતુ્વ ગણુ

5. જીવમા ંરહલેા ંઅનતંગણુો િવખરાઈને  e. પર્દેશત્વ ગણુ
અલગ અલગ નથી થઈ જતા.ં
6. જીવ દર્ ય છે. f. પર્મેયત્વ ગણુ

1.‐e, 2.‐a, 3.‐f, 4.‐b, 5.‐d, 6.‐c



નામ: Answer sheet 16-06-2014

Activity Sheet 16: Jeev and Pudgal Vishesh Gun nu Swarup

Letter 16-18 of Jain tatva parichay

પ્ર.૧ જોડક ાં જોડો. (Match the column). 

Column A Column B

૧. ટેબલ લીસ ું છે. a. શ્રદ્ધા ગ ણ

૨. લીંબ  ખાટ ું છે. b. જ્ઞાન ગ ણ

૩. ગ લાબની વાસ મધ ર છે. c. સ્પર્શ ગ ણ

૪. કેરી પીળી છે. d. ગુંધ ગ ણ

૫. વસ્ત  ન ું સામાન્ય અવલોકન. e. ચારરત્ર ગ ણ

૬. વસ્ત  ન ું વવરે્ષ અવલોકન. f. દર્શન ગ ણ

૭. સ્વરૂપમાું લીનતા. g. રસ ગ ણ

૮. મ વનરાજ પ્રચ ર આનુંદન ું વેદન કરે છે. h. વણશ ગ ણ

૯. સમ્યકદ્રષ્ટટને હ ું જીવ છું એમ વવશ્વાસ છે. i. સ ખ ગ ણ

૧.- c, ૨.- g, ૩.-d, ૪.-h, ૫.-f, ૬.-b, ૭.-e, ૮.-I, ૯.-a



નામ: Answer Sheet 30/06/2014

Activity Sheet 17: Jeev and Pudgal na Samanya and Vishesh Gun nu Swarup
Letter 10‐18 of Jain tatva parichay

પ્ર.૧ ય અને કાયર્ લખો.  

No. ગણુ ય કાયર્

(options: જીવ/પદુગલ/છ ય)

1 ા જીવ અહમં કરવો, િવ ાસ કરવો

2 ાન જીવ ણવું

3 અ ત વ છ ય હોવુ ંઅથવા હયાતી

4 ગધં પદુગલ વાસ હોવી

5 ચાિર જીવ લીનતા કરવી or focus

6 દશર્ન જીવ સામા ય અવલોકન (સામા ય પ્રિતભાસ)

7 રસ પદુગલ વાદ હોવો

8 વણર્ પદુગલ રંગ હોવો

9 સખુ જીવ િનરા ુળતા હોવી

10 વ ુ વ છ ય અથર્િ યા હોવી ( યને અ ુ પ કાયર્ હોવુ)ં

11 િ યાવતી શ ત જીવ, પદુગલ ગમન અને થરતા

12 પ્રદશ વ છ ય આકાર હોવો

13 પ્રમેય વ છ ય ાનનો િવષય થવું

14 ય વ છ ય પયાર્ય ુ ંપિરણમન (change) થવું



નામ: Answer Sheet 21/7/2014

Activity Sheet 18: Jeev no Charitra Gun and Nandiswar Dweep
Letter 18 of Jain tatva parichay

.૧ વના ચા ર  ણુનો chart.   

ચા ર

િમ યા ચા ર સ યક ચા ર

૧ વ પાચરણ ચા ર

૨ દશ ચા ર

૩ સકલ ચા ર

૪ યથા યાત ચા ર

.૨ અ ટાિનકા પવ િવશે મા હતી આપો.

૧. અ ટાિનકા પવ વષમા ંકટલી વાર આવે છે?  ણ વાર

૨. અ ટાિનકા પવ વષમા ં ાર (મ હનો) આવે છે?  કારતક, ફાગણ, અષાઢ

૩. અ ટાિનકા પવ ુ ંમહ વ ુ ંછે?  આ એક શા ત પવ છે,  મા ંદવો નદં ર પમા ંઆવેલા અ ૃિ મ ચે યાલયમાં

ૂ  કર છે.

૪. નદં ર પની એક દશામા ંઆવેલા અ ૃિ મ ચે યાલયનો નકશો નામ સાથે દોરો (પાછળની બા ુનો ઉપયોગ કરો).





નામ: Answer sheet 28/7/2014

Activity Sheet 19: Prayojanbhut Tatva
Letter 19 of Jain tatva parichay

પર્.૧ તત્ત્વ શબ્દની સિંધ ટી પાડો અને તેનો અથર્ સમજાવો.
ઉ. 
તત્ત્વ = તત+ત્વ = તે+પણુ ં= તે પણુ.ં

તે વ તનુો તે ભાવ, વ તપુણું

પર્. ૨ પર્યોજનભતૂ તત્ત્વની યાખ્યા લખો. અને તેનો અથર્ શુ ંછે તે સમજાવો. 
ઉ. 
’  વાત છે તેનુ ંસાચુ ં ાન પર્ાપ્ત કરી અને  ની દર્ઢ  ા‐પર્તીિત કે આ વાત આમ જ છે અને 
અન્યથા નથી એવો પાકો િવ ાસ કયાર્ િવના આપણુ ંદુ:ખ દૂર નથી થતુ ંઅને સખુ પર્ાપ્ત નથી થતુ,ં 
તેને પર્યોજનભતૂ તત્ત્વ કહ ેછે.’

સાચુ ંસખુ મેળવવા હુ ં ાન‐આનદં  વભાવી જીવ દર્ ય   ંએમ જાણીને એમ દર્ઢ િવ ાસ કરવો 
એ જ મારંુ પર્યોજન છે.

પર્.૩ પર્યોજનભતૂ તત્ત્વ કેટલા છે? ક્યા ક્યા?
ઉ.
સાત છે.

૧. જીવ
૨. અજીવ
૩. આ વ
૪. બધં
૫. સવંર
૬. િન રા
૭. મોક્ષ



નામ: Answer sheet 4/8/2014

Activity Sheet 20: Definitions of Saat Tatva
Letter 19, 20 of Jain tatva parichay

પર્.૧ તત્ત્વાથર્સતૂર્ના આધારે સમ્યકદશર્ન, મોક્ષમાગર્ અને તત્ત્વમા ંસબંધં દશાર્વતા ંસતૂર્  લખો.
ઉ.
सम्यग्दशर्नज्ञानचािरऽािण मोक्षमागर्: । अध्याय १ सऽू १
तत्त्वाथर्ौद्धान ंसम्यग्दशर्नम ्। अध्याय १ सऽू २

પર્. ૨ નીચેનો chart પરૂો કરો.
તત્ત્વ

સામાન્ય અપેક્ષા િવશેષ અપેક્ષા

કેટલા?ં બે સાત

ક્યા ક્યા? જીવ જીવ, અજીવ, આ વ, બધં, સવંર
અજીવ િન રા, મોક્ષ.અજીવ િન રા, મોક્ષ.

પર્.૩ સાતેય તત્ત્વની યાખ્યા લખો.
ઉ.
૧. જીવ:  મા ંમારંુ દશર્ન,  ાન અને આનદં છે તે હુ ંજીવ તત્ત્વ  .ં
૨. અજીવ:  મા ંમારંુ દશર્ન,  ાન અને આનદં નથી તે પરઅજીવતત્ત્વ છે.
આમા ંમને છોડીને અન્ય અનતં જીવ, પદુગલ, ધમર્, અધમર્, આકાશઅને કાળઆવીજાય છે.
૩. આ વ: શભુાશભુ િવકારી ભાવનુ ંઉત્પ  થવુ ંતે આ વ તત્ત્વ છે.
૪. બધં: શભુાશભુ િવકારી ભાવમા ંમારંુ અટકવુ ંતે બધં તત્ત્વ છે.
૫. સવંર: શભુાશભુ િવકારી ભાવનુ ંઉત્પ  થવુ ંઅટકવુંઅને શુ ભાવ પર્ગટ થવો તે સવંર તત્ત્વ છે.
૬. િન રા: શભુાશભુ િવકારી ભાવનુ ંઉત્પ  થવુંઅટકી, તેમાં ઘટાડો થવો અને શુ ભાવની વિૃ  થવી
તે િન રા તત્ત્વ છે.
૭. મોક્ષ: શભુાશભુ િવકારી ભાવનો પણૂર્ નાશ થવોઅને શુ ભાવની પણૂર્તા થવી તે મોક્ષ તત્ત્વ છે.



નામ: 11-08-2014

Activity Sheet 21: 7 Tatvani Viprit Manyata

Letter 21 of Jain tatva parichay

1. Match the column: સાત તત્તત્તવ વવષેની જીવની માન્યતા કઈ છે?

તત્તત્તવ ભલૂ
1 જીવ a આત્તમાના સ્વરૂપની સમજણ કષ્ટદાયક લાગવી
2 અજીવ b જીવન ું સ્વરૂપ ભલૂીને શરીરમાું પોતાપણ ું
3 આસ્રવ c અજીવન ું સ્વરૂપ ભલૂીને શરીરમાું જ્ઞાનાદદ માનવ ું
4 બુંધ d સ્વ શક્તત વડ ેઈચ્છાઓને ન રોકવી
5 સુંવર e પ ણ્ય-પાપમાું ભલ -બ ર ું માનવ ું
6 વનર્જરા f પણૂણ વનરાક ુ્ળતામાું સ ખ ન લાગવ ું
7 મોક્ષ g મોહ-રાગ-દ્વષેમાું સ ખબ દ્ધિ

1-b

2-c

3-g

4-e

5-a

6-d

7-f



નામ: 18-08-2014

Activity Sheet 22: 7 Tatvani Yatharth Shraddha

Letter 22-23 of Jain tatva parichay

1. Match the column: સાત તત્તત્તવ વવષેની જીવની યથાથથ માન્યતા શ ું છે?

તત્તત્તવ સાચી શ્રદ્ધા
1 જીવ a સ્વાત્તમાના આધારે શ દ્ધિની વદૃ્ધિ
2 અજીવ b સ્વાત્તમાના આધારે રત્તનત્રયની પ્રગટતા
3 આસ્રવ c પોતાના જ્ઞાનાનુંદ સ્વભાવી આત્તમામાું પોતાપણ ું માનવ ું
4 બુંધ d જીવની પરૂ્થ શ િ અવસ્થામાું પરૂ્થ સ ખ માનવ ું
5 સુંવર e મોહ-રાગ-દ્વષેમાું દ :ખ બ દ્ધિ
6 વનર્જરા f પ ણ્ય-પાપ બને્ન સમાનરૂપે અશ િ ભાવ માનવા
7 મોક્ષ g સ્વાત્તમા વસવાય બધા તત્તત્તવોમાું પરપણ ું

1-c

2-g

3-e

4-f

5-b

6-a

7-d



Name:  6/1/2014
Feedback Form 1

Letter 1 to 4 of Jain tatva parichay

1. Which chapter you liked the most and why?
(Rating 1 ‐ 5, 1 means 'I did not like it' and 5 means 'I liked it the most')
Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4

2. Do you have any questions from topics covered so far?

Chapter 1

Chapter 2

Chapter 3

Chapter 4

3. How the lecturer's can improve to explain the concepts better?

4. How helpful the class activity sheets and assignments have been to understand the 
chapter concepts?

5. Is pathshala beneficial to you? If yes, then how? If no, then why?

6. How we can improve the pathshala?
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