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પ્રકાશક:  
શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ યવુક મડંળ (લડંન, ય.ુ કે.) અને  

શ્રી સ્વામમનારાયણ આજ્ઞા ઉપાસના સત્સગં મડંળ. (ય.ુ કે.) પાન:ુ 1 

 

 

િામિક પરીક્ષા 
પ્રશ્નપત્ર – ૪     

તા. ૬ જાન્યઆુરી ૨૦૧૩  

પરીક્ષાર્થી ન ું નાિ:  

1. વડતાલ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ ની સ્થાપના ક્યારે થઈ? 

2. ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાના સાધન અનતં પ્રકારના શાસ્ત્રમા ંકહ્યા છે પણ તે મધ્યે એવુ ંએક સાધન કયુ ં

બળવાન છે જે સમગ્ર સાધન કયે જેવા ભગવાન પ્રસન્ન થાય તેવા એક સાધને કરીને ભગવાન રાજી 

થાય? [અનસુધંાન: શ્રી વચનામતૃ (ગ.પ્ર.પ્ર.)]  

3. શ્રી વ્રજાનદંસ્વામી નુ ંપવૂાાશ્રમ નુ ંનામ જણાવો.અને સાધ ુની દીક્ષા કેવી રીતે, કોની પાસે અને ક્યારે 

મેળવે છે? 

4. જીવ ને બગડયા ના ક્યા ંત્રણ મખુ્ય હતે ુછે? [અનસુધંાન: શ્રી ગણુાતીતાનદં સ્વામી ની વાતો] 

5. શ્રી ભક્તચચિંતામણી મા ંસ્વામીજી એ બીજો પરચો કોનો અને કેવો લખ્યો છે? 

6. શ્રીજીમહારાજે કોને કુશાગ્ર બદુ્ધિવાળો કહ્યો છે? [અનસુધંાન: શ્રી વચનામતૃ (ગ.પ્ર.પ્ર.)] 

7. કેવા કેવા ધમા નો ત્યાગ કરવો? શામાટે? [અનસુધંાન: શ્રી મશક્ષાપત્રી] 

8. શ્રીજીમહારાજ ના દદવ્ય સ્વરૂપ મા ંનાભી ની આસપાસ કેટલા મતલ અને કેટલા ચચન્હો છે? અને તે મતલ 

ચચન્હ ના નામ અને જગ્યા બતાવો. [અનસુધંાન: મતલ ચચન્હ નો પાઠ] 

9. શ્રીજીમહારાજે સ્વાભામવક પ્રકૃમત ટાળ્યા માટે ના કેટલા અને ક્યા ંક્યા ંઉપાયો બતાવ્યા છે? [અનસુધંાન: 

શ્રી વચનામતૃ (ગ.મ.પ્ર.)] 

10. શ્રીજીમહારાજ સત્સગં મા ંઆવ્યા પહલેા વનમવચરણ મા ંકેટલા વર્ા, કેટલા માસ, અને કેટલા દદવસ 

રહ્યા? [અનસુધંાન: શ્રીમદ્ સત્સગંીજીવન] 

11. અવતાર અને અવતારી ભગવાન શ્રી સ્વામીનારાયણ મા ંભેદ શ્રી ગણુાતીતાનદં સ્વામી ના મતે જણાવો. 

[અનસુધંાન: શ્રી ગણુાતીતાનદં સ્વામી ની વાતો. પ્રકરણ - ૫] 

12. ગહૃસ્થો ના પચં વતામાન સમજાવો. 

13. ક્યા ંછ વાના જેને હોય તો જીવતે ને મરીને પણ કોઈ દદવસ સખુ ન થાય? [અનસુધંાન: શ્રી વચનામતૃ 

(ગ.અ.પ્ર.)] 

14. પે્રમાનદં સ્વામી એ તમારી મમૂતિ મવના મારા નાથ રે... કીતાન મા ંશ્રીજીમહારાજ પાસે શુ ંઅને કેવી રીતે 

માગ્યુ?ં 

15. જીવ ના લક્ષણો જણાવો. [અનસુધંાન: શ્રી મશક્ષાપત્રી]  


