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�ી પરમકૃપા�ુદ�વાય નમઃ

કઠોપ�નષદ

�શ�બર-૩

અ�યાય-૧ ��તીય વ�લી �ોક ૧-૧૩

Model Answer Paper Marks: 50

Paper તપાસતી વખત ેModel Answer Paperમ� આપવામ� આવલેા pointsન ેવફાદાર રહ��ું. જુદ� જુદ� options આપવામ� આ�ય� છે

�થેી તપાસવામ� સરળતા રહ�. તમે�થી કોઈ પણ option લ�ું હોય, તનેો ભાવ આવી જતો હોય, તો marks આપવા.

(I) સાચો જવાબ પસદં કરો. Marks: 5

દર�ક સાચા જવાબ માટ� 1 mark આપવો.

૧. (b) બહાર જવાની ��ૃ�

૨. (a) આંત�રક આનદં

૩. (c) િવવકેજ� વરૈા�ય

૪. (d) સ�ંગ

૫.  (b) ઇ���યથી અગોચર

(II) નીચે આપલે ��ટ�તો અન ેતેના પરમાથ�ન� �ડકા બનાવો. Marks: 5

દર�ક સાચા જવાબ માટ� ½ mark આપવો.

૧. i    ૨. e    ૩. a    ૪. b    ૫. d    ૬. j    ૭. h    ૮. g    ૯. c    ૧૦. f

(III) એક ક�  બે શ�ોમ� જવાબ લખો. Marks: 5

દર�ક સાચા જવાબ માટ� 1 mark આપવો.

૧. �ખુ / સિવશેષ �ખુ

૨.  સાચી પસદંગી / �યેની પસદંગી

૩.  ��ૃનુા / યમના / જ�-મરણના

૪.  હંસ

૫.  અપ�રવત�નશીલ / સનાતન

(IV) નીચેના ચોકઠામ� �ેયસ અન ે�ેયસમ�થી એક લખવામ� આ��ું છે. તેન ેલગ�ું �ેયસ/�ેયસ બાજુની ખાલી જ�યામ� લખો.

Marks: 5

દર�ક સાચા જવાબ માટ� 1 mark આપવો.

૧. � ે�હતકાર� / ક�ાણકાર� હોય ત ેકર�ું.

૨.  ઉ� �યેયથી ચ�લત થઈ જ�ું / િવલાસી �વન �વ�ું.

૩.  �નેાથી વાસના ન�ટ થાય / આ�ા �ફુ��લત થાય.

૪.  શ�આતમ� �ખુ�પ લાગ ેપણ પ�રણામમ� અનતં દુ:ખ છે.

૫.  આ��નર��ણ કર� �ધુરવાની ��ૃ� / પોતામ� ફ� રફાર કરવાની ��ૃ� / શ�ત �વીકાર કરવો.
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(V) નીચે�ું કથન સા�ું છે ક�  ખોટંુ તે લખો. ખોટંુ હોય તો તે�ું કારણ દશ�વો. Marks: 5

દર�ક સાચા જવાબ માટ� 1 mark આપવો.

False લ�ું હોય પણ કારણ ન લ�ું હોય અથવા ખોટંુ કારણ લ�ું હોય તો 0 mark આપવો.

True માટ� કારણ અપ�ે�ત નથી.

૧. True.

૨. True.

૩. False. િવષયાસ��ત હોય તો આ�ત�વ સમ�શ ેનહ�. / િવષયાસ��ત હોય તો �વણ થઈ શક�.

૪. False. �ાર� આ�ા દ�ખાતો નથી. / આ�ા અ� પદાથ�ની �મે દ�ખાઈ શક�  એ�ું ત�વ નથી. / �વ �વ�પનો અ�ભુવ કર� છે.

૫. False. ત ેિવચારો અન ેિવકારો વ� ેહોવા છત� �નલ�પ છે.

(VI) એક વા�મ� જવાબ લખો. Marks: 10

દર�ક સાચા જવાબ માટ� 1 mark આપવો.

૧. સામા�જનમ� આ�ક�ાણના િવચાર�ું સામ�ય� નથી. / તેઓમ� સ�ાસ�નો િવવકે કરવાની શ��ત નથી. / તેઓ સ�ંગ પામી

�ઢ�ન�યી નથી બ�ા. / સામા�પણે લોકો બહુમતી પાછળ દોડ� છે. / લોકો સાથીદારોન� દબાણમ� આવી તેઓ�ું અ�કુરણ કર� છે. /

લોક�વાહથી િવ�� જવા માટ� �હમત �ઈએ. / �યેની પસદંગી ત ેજ કર� શક�  �નેામ� કષાયની ઉપશ�તતા આ�દ પા�તા હોય.

૨. આપણા બાળપણન� અ�ભુવો�ું ��ત�મણ કરત� �ાલ આવશે ક� આપણને � ે રમકડ� �બૂ ગમત� હત� તે અ�ાર� �ુ� લાગે છે, તમે

આપણન ેઅ�ાર� � ેલ�ી, અ�ધકાર, પ�રવાર આ�દ �ખુ�પ લાગ ેછે ત ેપણ �ુ� છે.

૩. ���ન�ઠ �ુ� અને યો�ય �શ�યની / �ાતા વ�તા અને સત�્��ા�નુી / �ન�ણાત ��ુ અને �ન�ણાત �શ�યની / �વણ કરાવનાર

અ�ભુવી ��ુષ અન ે�વણ કરનાર ���ા�નુી.

૪.  અિવ�ા એટલ ેઓછંુ �ાન નહ�. - ½ mark

અિવ�ા એટલ ે�ઢૂતા, મોહ. - ½ mark

૫. � ે શા��ાનને કારણે પોતાને પ�ંડત માને અને મનાવે છે. / � ે પોતે મોહથી અને વાસનાઓથી દોરાય છે, છત� માના�દને કારણે અ�ને

પણ આ�યા��કતાથી દૂર કર� છે. / ��ુ�ાની ક�  અસદ્ ��ુ � ેપોત ેપતન પામ ેછે અન ેઅ��ું પતન કરાવ ેછે.

૬.  �ઓે �ખૂ� / �ઢૂ / અપ�રપ�વ / ભૌ�તકવાદ� છે.

૭.  �લાસવક�  - એકા�તા�વૂ�ક સ�ભળ�ું - ½ mark

હોમવક�  - �ચતન / મનન / આ��નર��ણ / આ�સાત - ½ mark

૮. અ�ભુવના અભાવને કારણે તમેના �ારા અપાયલે �ાનમ� �પ�ટતા નથી. / તમે�ું �ાન ��ુત�ક�ંુ છે અને તેઓ અ�મુાનથી બોલે છે માટ� .

/ � ે પોતાને નર માને છે એ અ�ને નારાયણ છે એમ સમ�વી ન શક�. / � ે ���ન�ઠ નથી તે અ�ને અહં ��ાસમી કઈ ર�તે સમ�વી શક�?

/ ત ેશા� કંઠ� કર� મ�તક�પનાથી ઉપદ�શ આપ ેછે.

૯.  ત ેસ�સા�રક �ખુ અન ેઉ� �ખુ બનથેી વ�ંચત રહ�  છે.

૧૦. તમે અ�યા�યોગ �ારા �વ હષ�-શોકથી પાર, અનાસ�ત, �વન��ુત થઈ �ય છે. / પરમ� ઈ�ા ન રહ� પછ� �વ અનાસ�ત થઈ

�ય છે. / વરૈા�ય, ઉપશમ અને અતં�ુ�ખતાને કારણે �વ સમ�વભાવમ�, સા���વમ� ��ર થઈ �ય છે. / �ાની સ�સા�રક ફર� કરતી

વખત ે�નલ�પ રહ�  છે.
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(VII) ટંૂકાણમ� જવાબ લખો. Marks: 10

૧.  ૧) આપણે કાય� ભીતર કર�ું છે ક�  બહાર?

૨) આ તકલીફન ેઆપણ ે��ત��યા કરવાની તક માનીએ છ�એ ક�  િવકાસની તક?

૩) સામવેાળા �ય��ત ��ે કડવાશ રાખવી છે ક�  કૃત�તા �ય�ત કરવી છે?

આમ�થી એક ��ુો લ�ો હોય તો 1 mark, બ ે��ુા લ�ા હોય તો 1 ½ mark અન ે�ણે ��ુા લ�ા હોય તો 2 mark આપવા.

૨.  ૧) બંન ેમાગ� �વન ેતનેા �નધ��રત �યયે, ફળ તરફ દોર� છે. / �યેનો માગ� �વન ેમો� સાથ ેબ�ધે છે અન ે�યેનો માગ� �વને

સસંાર સાથ ેબ�ધ ેછે. - 1 mark

૨) �ુભ અન ેઅ�ુભ બનં ેબધંનકારક છે, કારણ ક�  બંનમે� ક�ૃ��વ, ફળાસ��ત છે. / ફળાસ��ત સ�હત �ભુ માગ� પણ �વગ��ું

કારણ છે, જ�મરણ�પ બધંન�ું કારણ છે. - 1 mark

૩.  ૧) ત ેમાટ� મ��ુયપ�ંુ �ઈએ, � ેદુલ�ભ છે.

૨) ઇ���યોની �ા��ત �ઈએ.

૩) સભંાળવનારનો યોગ �ઈએ.

૪) �વણની ��ચ �ઈએ.

દર�ક ��ુા માટ� ½ mark આપવો.

૪.  ૧) તેઓ ���ન�ઠ અન ે�ોિ�ય હોવા �ઈએ. / તમેન ેઆ�ાની અપરો�ા��ુ�ૂત હોવી �ઈએ.

૨) તેઓ બોલવા તયૈાર હોવા �ઈએ. / અ��ુ�ૂતન ે�ય�ત કરવા માટ� સાહસ કરનાર હોવા �ઈએ.

૩) તેઓ પોતાન� િવષય અન ેસમ�વવાની પ��તમ� કુશળ હોવા �ઈએ.  / િવષયન ેરસ�દ અન ે�રેણા�ક બનાવવાની કુશળતા

હોવી �ઈએ.

૪) તમેની ઓળખાણ બા� વષે ક�  �ચ� �ારા ન કરવી.

દર�ક ��ુા માટ� ½ mark આપવો.

૫. ▪મન ેસસંારમ� �ખુ લાગ ેછે, પરં� ુન પણ હોય.

▪સસંારમ� �ખુ નથી જ, મારો મોહ છે.

▪અતં�ુ�ખતામ� જ �ખુ છે, પણ મન ેનથી લાગ�ું.

▪અતં�ુ�ખતામ� જ �ખુ છે, અન ેમન ેલાગ ેપણ છે.

દર�ક ��ુા માટ� ½ mark આપવો. આ જ �મમ� જવાબ હોવો �ઈએ.

(VIII) આ વ�લીમ� યમરા� ેન�ચક�તાની �શંસા કઈ ર�તે કર� તે સમ�વો. Marks: 5

૧.  તારા �વેા �શ�ય/સશંોધકો/�� �છૂનાર અમન ે�ા�ત થાઓ. - 1 mark

૨.  પોતાની સાધક અવ�ામ� યમરા� ે�વગ��ખુના �લોભનથી અ���ું ચયન આ�દ ��યાઓ કર� યમપદ �ા�ત ક�ુ�, � ેઅ�ન� છે.

- 1 mark

ન�ચક�તાની �શંસા કરત� તમેણ ેક�ંુ ક�  મ� આપલે અ�ન� �લોભનોમ� �ું ચ�લત થયો નહ�, પણ ત ે��િવ�ા જ પસદં કર�.

તારો વરૈા�ય માર� સાધક અવ�ાના વરૈા�ય કરત� ��ેઠ છે. - 1 mark

3.  ��ટ�ત -  ક�ટલાક એરપોટ�  પર આપણા માટ� દરવા� આપમળેે �લૂ ેછે. - 1 mark

પરમાથ� - યમરાજ કહ�  છે ક�  ન�ચક�તાની પા�તા, તને� િવવકે, વરૈા�ય, ઉપશમ, ��ુ�ુતાન ેકારણ ેત ેઆ��ાનનો અ�ધકાર� છે

અન ેતનેી માટ� મો�ન�, આતં�રક મહ�લન� �ાર �ૂલી ગય� છે, ત ેસરળતાથી અન ે�ય �ન િવના ���ાન �ા�ત કર� શકશે. - 1 mark

* * *


