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ૐ

�ી પરમકૃપા�ુદ�વાય નમઃ

કઠોપ�નષદ

�શ�બર - ૫

અ�યાય-૧ �તૃીય વ�લી

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) કત� - ભો�તા નથી

૨. (d) ��ુ�મ� િવવકે �ગટાવવો

૩. (d) ��ુષ

૪. (b) � ેસાધનચ��ુટય સપં� છે

૫. (c) આંત�રક ��ુ�

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

દર�ક સાચા જવાબ માટ� ½ mark આપવો.

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

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

દર�ક સાચા જવાબ માટ� 1 mark આપવો.

૧. અ�ાની ધાર / �ર�ય ધારા

૨. વાણી / વાક

૩. �યાન

૪. દમી - ½ mark

શમી - ½ mark

૫. �ૂણ� દશા / �ુ� દશા / ભગવ�ા / �� ઐ� / �વ�પ��રતા / આ��ાન / આ�સા�ા�ાર

(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. True.

૨. True.

૩. False. ત ેિવલીન થાય છે.

૪. False. ત�ેું અ��ત�વ છે. / માટ� ત�ેું ભૌ�તક અ��ત�વ નથી, ત ેચૈત�ત�વ છે. / ત ેઅ�પી, અ�તૂ� પદાથ� છે.
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૫. False. તપમ� પણ અ�ત���ૃ� કરતી નથી.

(V) નીચે આપલે શ�ોનો અથ� લખો. Marks: 5

દર�ક સાચા જવાબ માટ� 1 mark આપવો.

૧. અસયંમી / અ�નયંિ�ત / �બનસહકાર� / �મુળે નહ�

૨. દ�હ�પી �રુમ� શયન કરનારો / ��ુા�ા / �� / �નમ�ળ ચતૈ�

૩. કિવઓ / ઋ�ષઓ / �ા���ુષો / ત�વ�ાનીઓ

૪. �ે�ઠ ��ુ / મહાન �ુ� / ���ન�ઠ અન ે�ોિ�ય ��ુ / �ાની ��ુ / તનેો �ું બોધ પામ � ે�ું સદા છે

૫. બદલાવર�હત / કૂટ� / અપ�રવત�નશીલ / અિવકાર� / િ�કાળ અબા�ધત સ�

(VI) એક વા�મ� જવાબ લખો. Marks: 5

દર�ક સાચા જવાબ માટ� 1 mark આપવો.

૧. અમન ેઆશીવ�દ આપો ક�  અમાર� બધી �ભુ ��યા ��ા��ુ�ૂતના �કનાર� પહ�ચવા માટ� સ�ે�ુપ બને. / અમ ેશ��તમાન થઈએ ક�

સસંારસાગર પાર કરવા �ભુ લ��વૂ�ક થાય. / હ�  પરમા�ા! કૃપા કરો ક�  �ભુ ��યા �ારા �ચ���ુ� કર� અમ ે��સા�ા�ાર પામીએ.

/ અમન ેઆશીવ�દ આપો ક�  ના�ચક�ત અ�� ય�ની િવ�ા અન ે��િવ�ા �ારા દુ:ખનો અતં આવે.

૨. ૧) આ િવષય ��ૂ છે. / અ�પી ત�વ સમજ�ું ક�ઠન છે.

૨) અહંન ેકારણ ેમાગ� �ખમી બની શક�. / �વ શ��ાનન ેઆ��ાન માની પોતા�ું �કુસાન કર� શક�  છે.

૩) જૂના સ�ંારોન ેકારણ ેઘણ� �લોભન અન ેભય આડ� આવશે.

આમ�થી એક ��ુો લ�ો હોય તો ½ mark આપવો અન ેબે લ�ા હોય તો 1 mark આપવો.

3. કારણ ક� તમે� પણ ��ૂ અહંકાર ર�ો છે. / "હંુ"ના સ�ંૂણ� લય િવના ��સા�ા�ાર શ� નથી. / �ન�વક�પ આ��વ�પમ�

�ન�વક�પપણે ���ત કરવા સવ� િવચારોનો �ાગ આવ�યક છે.

૪. આપણે મૌનનો અથ� મા� બોલ�ું નહ� એમ કર�એ છ�એ. / આપણે બહાર બોલવા�ું બંધ કર�એ છ�એ પણ ભીતર બોલવા�ું ચા�ુ

રાખીએ છ�એ. / મૌન એટલે િવચારો અને િવક�પોનો રોધ એ �કૂ� જઈએ છ�એ. / ઇશારા, શાર��રક હાવભાવ, મસેજે આ�દ �ારા અ�

સાથ ેસપંક�  ચા� ુરાખીએ છ�એ.

૫. �વજનના ��ૃુ વખતે �વની �ાહ�તા વધલેી હોય છે, માટ� આ બોધના સ�ંાર ગહન પડ� છે. / �વજનના ��ૃુ વખતે આપણી અદંર પણ

કંઈક ��ૃ ુપામ ેછે, ત ેખાલીપો ���ાનથી ભરવામ� આ પારાયણ મદદ�પ થાય છે.

(VII) ટંૂકાણમ� જવાબ લખો. Marks: 10

૧.  ૧) આશા�ુ�ત �વ�ું �ચ� બ�હ�ુ�ખી જ રહ�  છે, અન ેપર પાસ ે�ખુની ઇ�ા/અપ�ેા/મ�ગણી કર� છે. / પર પાસ ેઅપ�ેા અન ેયાચનાને

કારણે �ાર�ક ત ે�તર�ારનો અ�ભુવ પણ કર� છે.

૨) ઇ�ટ સયંોગ �ા�ત થવા છત� �વન ેતનેા િવયોગનો ભય રહ�  છે.

૩) ઇ�ટ સયંોગનો િવયોગ થાય �ાર� �વ પહ�લ� હતો ત ેકરત� વ�ુ દુ:ખી થાય છે.

૪) �મે �વન ેલાભ થાય છે, તનેો લોભ વધ ેછે. ત ેસ�ં�ુટ નથી થતો.

૫) પોતાન ેઇ�ટ �ા�ત થવા છત� બી� કોઈન ેપણ ત ેમળે તો ઈ�ય�, સરખામણી આ�દન ેકારણ ેદુ:ખી થાય છે.

આમ�થી એક ��ુો લ�ો હોય તો ½ mark આપવો, બે લ�� હોય તો 1 mark આપવો, �ણ લ�ા હોય તો 1 ½ mark આપવા અને

ચાર ક�  પ�ચ લ�ા હોય તો 2 mark આપવા.

૨. વરૈા�યમ� ઊઠવા / અ�ાન�ન�ામ�થી / અિવ�ાની �ન�ામ�થી / મોહ�ન�ામ�થી / ��ય�પંચની �ન�ામ�થી ઊઠો -½ mark
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�વ�પમ� / પરમ આ��વ�પ ��ે / ��ુા��વ�પ ��ે / ભીતરના સા�ા� �� ે�ગો / આ�ાના િવચાર, �રણ, ભાવનમ� �ગો

- ½ mark

આપણને દુઘ�ટના ક� દુ:ખદ અ�ભુવ થાય �ાર� વરૈા�ય �ગે છે, પણ થોડા સમય પછ� તનેી અસર ચાલી �ય છે. / ઊ�ા પછ� પડ�ું

ફ� રવીને પાછંુ �ઈૂ જવા�ું પણ બને છે. મા� ઊઠ� જવાથી �ન�ાની સ�ંૂણ� સમા��ત નથી. / ઊ�ા પછ� �રંુત ���ૃત આવતી નથી. / મા�

�ાગીનો વષે પય��ત નથી, �વ�પ �� ે�ગ�ું આવ�યક છે. - 1 mark

૩. ��ટ�ત - એક છ�ીમ� પ�ચ લોકો જઈ ર�ા હોય તો ત ેછ�ી એક જ �ય��તની હોવા છત� એમ કહ�વાય છે ક�  પ�ચ ેછ�ીવાળા છે. - 1 mark

પરમાથ� - �દય�ુફા / ��ુ��ફુામ� �બરાજમાન બે ત�વમ�થી �વા�ા કમ�ફળ ભોગવે છે, અને પરમા�ા વા�તિવકપણે સા�ી હોવા છત�

ભો�તા ગણાય છે. - 1 mark

૪. ��ટ�ત - ��ુપની માળામ� ફૂલો બધંાયલેા છે ત ેજ દશ�વ ેછે ક�  તમે� દોરો છે, ભલ ેત ેદ�ખાતો નથી. - 1 mark

પરમાથ� - આ�ા �ગટ હોવા છત� અિવ�ાન ેકારણ ેત ેજણાતો નથી. / આ�ા �ગટ હોવા છત� દ�હ, મન, ��ુ� સાથનેા સઘન તાદા�યને

કારણે ત ેઅ�ગટ લાગે છે. / આ�ા �ગટ હોવા છત� તનેા પર દ�હા�દ�ું આરોપણ હોવાથી �ળૂ ���ટએ ત ેજણાતો નથી. / અિવ�ાના

કારણે હંુ પરમા�ા છંુ એવો બોધ થતો નથી. - 1 mark

૫. ��ટ�ત - તાજમહ�લનો ફોટો તાજમહ�લ કરત� નાનો છે અન ેઆપણ ેમનમ� રહ�લ તાજમહ�લની છાપન ેજ તાજમહ�લ માનીએ છ�એ.

- 1 mark

પરમાથ� - િવષયોની આપણ� મનમ� પડ�લ છાપને જ આપણે િવષય માનીએ છ�એ. તે છાપ ઇ���યો કરત� ��ૂ છે, માટ� િવષયોને ઇ���યો

કરત� �ે�ઠ કહ� છે. - 1 mark

(VIII) આ વ�લીમ� આપલે રથના �પકના આધાર� નીચનેા ��ોનો ઉ�ર આપો. Marks: 10

૧. a) �વા�ા b) ��ુ� c) મન

d) ઇ���યો / �ાન�ે��યો અન ેકમ����યો e) �ળૂદ�હ / મ��ુયદ�હ f) િવષય પદાથ�ની દુ�નયા / િવષયો

દર�ક સાચા જવાબ માટ� ½ mark આપવો.

૨. ઘોડાઓ રથને ખોટ� �દશામ� ખ�ચી તનેે ખાડામ� પાડશે / અવ�ય અક�ાત થશે / રથના ટુકડા થશે / મા�લકને ઇ� થશે / ગતં�ય �ધુી

નહ� પહ�ચે. / દ�હ અન ેઆ�ાન ે�કુસાન થશે. - 1 mark

૩. ��ટ�ત - બાળક ખોટ� �દ કર� �ાર� િપતા તનેે ના પાડ� તો માતા બાળકનો પ� લઈ િપતાને �નણ�ય બદલવા મજ�રૂ કર� છે. નબળા િપતા

નમ�ું આપ ેછે. - 1 mark

પરમાથ� - � �ુ�� નબળ� હોય તો મન �યસની ઇ���યોનો પ� લઈ ��ુ�ને મજ�રૂ કર� છે. / �ુ�� નબળ� હોય તો મન િવષયોથી આકષ�ઈ

�ુ��ન ે�યેમાગ� જવા �રે�  છે. - 1 mark

૪. ��ટ�ત - એક િવ�શ�ટ ઘોડો પવ�તની અણી પર હતો �ાર� ચાલક� ડર�ને "મને બચાવો" એમ પોકાર કરવાથી તે અટક� ગયો, પણ પછ�

ચાલક�  "હંુ બચી ગયો!" એમ કહ�તા ઘોડો ફર� દોડવા લા�યો અન ેબ�ે ખાડ�મ� પડ� ગયા. - 1 mark

પરમાથ� - ��ુ�ને �ાનવાન અને ��તૃ બનાવવી જ�ર� છે. / � ��ુ� અ�ાન�ુ�ત અને અ��તૃ હશે તો ઇ���યો અસયંમી - જગંલી બની

પતનના માગ� લઈ �ય છે. - 1 mark

૫. ��ટ�ત - મા�લક� નોકરોને હુકમ આપવાનો હોય, તેઓ સાથે ઝઘડ�ું ન �ઈએ. તેણે પોતા�ું �વા�ભમાન રાખ�ું �ઈએ. નહ� તો તેઓ

પોતાને મા�લક સમાન માનવા લાગશે, વારંવાર ઝઘડશે. અને � એક વાર મા�લક હારશે તો તેઓ પોતાને વ�ુ �બળ માનવા લાગશે અને

મા�લક પોતાનો આ�િવ�ાસ �મુાવશે. - 1 mark

પરમાથ� - આપણી �ૂલ એ છે ક�  આપણ ેઇ���યોન� દમનથી શ�આત કર�એ છે. / આપણ ેઇ���યો સાથ ેઝઘડ�એ છ�એ. - ½ mark

સ�યક્ િવ�ધ�ું પહ��ું પગ�થ�ું છે ��ુ�મ� રહ�લ અ�ભ�ાય બદલવા. / �ુ��ન ે�ાનવાન, ��તૃ, િવવકે�, કુશળ, શ��તશાળ� બનાવવી.

- ½  mark

* * *


