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�ી પરમકૃપા�ુદ�વાય નમઃ

કઠોપ�નષદ

�શ�બર-૪

અ�યાય-૧ ��તીય વ�લી �ોક ૧૪-૨૫

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. (a) અમય��દત

૨. (c) �ન�પા�ધક ��

૩. (d) ��ે �ભ�તા ક�ળવવી �ઈએ

૪. (a) �ચ��ુ��

૫. (b) ��પદ

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

દર�ક સાચા જવાબ માટ� ½ mark આપવો.

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

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

દર�ક સાચા જવાબ માટ� 1 mark આપવો.

૧. સતંોષ

૨.  �ૂત - ભિવ�ય

૩.  િવ�પે / ચંચળતા

૪.  �� / પર�� / અ�ંતમ સ� / પરમ સ�

૫.  �શંસા / વખાણ

(IV) 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. False. ત ેઆપણા સવંેગની ખામી / �માદ દશ�વ ેછે. / સાચા સાધકન ેસાધનામ� જરા પણ ચલાવી લવેાની ��ૃ� હોતી નથી .

૨. True.

૩. False. ત ેનાશવતં નથી. / ત ેઅિવનાશી છે.

૪. False. પીડાદાયક �સંગો આવ ેછે. / પીડાદાયક �સંગોમ� અતંરમ� તરંગો ઉ�પ� થતા નથી, માટ� દુ:ખ ઉ�પ� થ�ું નથી.

૫. True.
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(V) નીચે આપલે શ�ોનો અથ� લખો. Marks: 5

દર�ક સાચા જવાબ માટ� 1 mark આપવો.

૧. અજ�ા / � ેજ��ંુ નથી / � ેઉ�પ� થ�ું નથી

૨. અના�દ / �રુાતન/ �યર�હત - ��ૃ�ર�હત / � ેસદા છે

૩. પસદં કર� છે.

૪.  ૧) દ�વલોક / �વગ� - ½ mark

૨) ��ા��ુ�ૂત / �વ�પ��રતા - ½ mark

૫. ૧) ઇ���યો-મનની ��ુ� - ½ mark

૨) પરમા�ાની કૃપાથી - ½ mark

(VI) એક વા�મ� જવાબ લખો. Marks: 10

દર�ક સાચા જવાબ માટ� 1 mark આપવો.

૧.  ૧) પપ�ઝ / �યોજન ૨) પશૅન / સવંેગ ૩) ��ૅ�સ / અ�યાસ ૪) પશે�સ / ધીરજ

આમ�થી એક, બે અથવા �ણ લ�ા હોય તો ½ mark આપવો, અન ેચાર� લ�ા હોય તો 1 mark આપવો.

૨. અ��ત�વમ�થી નીકળતી ૐકાર �વ�નન ેબહાર જતી અટકાવી ભીતર તરફ વાળે છે, માટ� ��ચય� દ�વાલ સમાન છે.

3.  ઉપાસના �ારા - �વગ�ની - ½ mark

�યાન �ારા - આ��ાન / મો�ની - ½ mark

૪.  બધા ધમ� તનેા અ��ુઠાન / �યાનની શ�આત ક�  અતં ૐથી કર� છે. / ૐ �વેો શ� દર�ક ધમ�મ� �વા મળે છે.

૫.  કારણ ક�  આ��વ�પ ન મર� શક�  છે, ન માર� શક�  છે. / ત ેએમ માન ેછે ક�  શર�ર એ જ આ�ા છે, � ે�મ છે.

૬.  �� શર�ર છે �� હંુ છંુ ક�  �� મન છે ��? / હંુ શર�ર છંુ ક�  મન?

૭. આવો આ�ા �નેે �ું �ણવા ઈ�ે છે, તે મ� અ�ભુ�યો છે, હંુ ��ું છંુ, માટ� �ું સાચી જ�યાએ આ�યો છે. / તા�ં ક�ાણ �ન��ત છે. /

"થાશે” - તન ેઆ�ા�ું �ાન મળશ ે.

૮.  �ાનમાગ�મ� - અહંકાર�ું - ½ mark

ભ��તમાગ�મ� - આળસ / �માદ�ું (મા� �તી�ા) - ½ mark

૯.  ��ૂ �ુ�� / નોકમ�, ��યકમ� અન ેભાવકમ� / સયંોગો અન ેિવકારો / શર�ર, મન, ��ુ�

૧૦. પ�ય�ત એટલે ��ું, અને આ�ાનો અ�ભુવ થત� કોઈ પદાથ�ને �ઈએ �ાર� �વેો સતંોષ થાય તવેો સતંોષ થાય છે, માટ� પ�ય�ત શ�

વાપય� છે.

(VII) ટંૂકાણમ� જવાબ લખો. Marks: 10

૧.  ��ટ�ત - પાટા પરથી જતી ર�લવ ેટ� �નનો અવાજ એક જ હોવા છત� સ�ભળનારા ત ેઅવાજન ેજુદ�-જુદ� ર�ત ેવણ�વ ેછે. - 1 mark

પરમાથ� - � ેકોઈ ભીતર �ય છે તને ેૐની અતંરંગ �વ�નનો અ�ભુવ થાય છે, પણ તનેી અ�ભ�ય��ત જુદા-જુદા �કાર� થાય છે. - 1 mark

૨. ��ટ�ત - �ાર� પર��ામ� �વામી રામતીથ� ૧૦મ�થી કોઈ પણ ૭ ��ના ઉ�ર લખવાના હતા, �ાર� તેઓએ દસે ��ોના ઉ�ર લ�ા અને

સાથ ેલ�ું ક�  કોઈ પણ સાત તપાસો. - 1 mark
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પરમાથ� - સાધકનો પરમાથ�માગ�મ� આવો તી� સવંેગ હોવો �ઈએ. ત ે� ેકર� ત ેચોકસાઈ�વૂ�ક થ�ું �ઈએ. - 1 mark

૩.  ૧) ધમ�-અધમ�થી પર� / �ભુા�ભુથી પર� / કત�-ભો�તાથી પર�

૨) કારણ-કાય�થી પર� / � ેકોઈ�ું કારણ પણ નથી અન ેકાય� પણ નથી / � ેકોઇથી જ��ંુ નથી અન ે�મે�થી કંઈ જ��ું પણ નથી

૩) સમયથી પર� / કાળાતીત, શા�ત ત�વ

આમ�થી એક લ�ું હોય તો 1 માક� , બ ેલ�ા હોય તો 1.5 mark અન ે�ણ ેલ�ા હોય તો 2 mark આપવા.

૪.  આ�ા ઇ���યગોચર નથી / અ��ય છે / �નરાકાર છે, માટ� અ�ુથી પણ ��ૂ છે. - 1 mark

ઉપશમ �ખુ - 1 mark

૫.  ૧) � ેદુરાચારથી �ન��ૃ થયો નથી.

૨) �નેી ઇ���યો અકુંશમ� નથી / �નેી ઇ���યો અશ�ત છે.

૩) ��ેું મન એકા� થ�ું નથી / ��ેું મન િવ���ત, ચંચળ છે.

૪) � ેકમ�ફળની અપ�ેાથી અશ�ત છે / � ેસાધનાના ફળની આશાવાળો છે.

દર�ક ��ુા માટ� ½ mark આપવો.

(VIII) આ��ા��ત સંબંધી અ�ત મહ�વના ૨૩મા �ોકના આધાર� નીચને� ��ોનો ઉ�ર આપો. Marks: 5

૧.  ૧) �વચન / શા� અ�યાસ - ½ mark

૨) ��ુ� / �ખુપાઠ / �રણશ��ત / મનનશ��ત - ½ mark

૩) �વણ / સ�ભળ�ું - ½ mark

૨. ��ટ�ત - �યૂ� સૌ માટ� ઉપલ� છે, પણ �ે ��ુલા મદેાનમ� છે ત�ેું ઠંડ�થી ર�ણ થાય છે, તનેે તાપ, �કાશ અને િવટા�મન ડ� �ા�ત થાય

છે. � ે પોતાની બાર� ��ુલી રાખે છે તનેે ઘર� મ�ર દૂર થાય છે, હવા ��ુ થાય છે. � ે �ફુામ� બેઠો છે તનેે આમ�થી કોઈ લાભ �ા�ત નથી

થતો. - 1 mark

પરમાથ� - આ�ા સવ�ને �ા�ત હોવા છત� ��ેું �દય ��ુ છે, �નેા મનમ� જ�યા ખાલી છે તનેે જ તનેો અ�ભુવ થઈ શક� છે, અ�ને નહ�. /

આ�ા સવ�ન ે�ા�ત હોવા છત� � ેમા�  આ�ાનો કામી છે તનેી આગળ ત ે�ગટ થાય છે. - 1 mark

3. ��ટ�ત - જગંલમ� રડ�ું �યથ� છે, કારણ ક�  ત ેકોઈ સ�ભળશ ેનહ�. - ½ mark

પરમાથ� - તમે, આ�ાની અ�ભલાષા િવના કર�લ જપ, તપ, શા� અ�યાસા�દ ��યાઓ આ�ા��ુ�ૂતમ� મદદ�પ નહ� બને. - 1 mark

* * *


