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ૐ

�ી પરમકૃપા�ુદ�વાય નમઃ

કઠોપ�નષદ

�શ�બર - ૬

અ�યાય-૨ �થમ 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. (b) જ�ર� છે

૨. (c) મા�ર ઑફ વન

૩. (a) અમરપદ

૪. (c) �વન ેઅન ેપરને

૫. (a) �ેય

(II) નીચે આપલે �ુ�ાઓ અન ે�ી આ��સ�� શા�ની ગાથાઓન� �ડક� બનાવો. Marks: 5

દર�ક સાચા જવાબ માટ� 1 mark આપવો.

૧) c    ૨) e    ૩) a    ૪) b    ૫) d

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

દર�ક સાચા જવાબ માટ� 1 mark આપવો.

૧. આંખ / ચ�

૨. મો�ની / આ��ાનની

૩. બાળક

૪. આ

૫. �વ�પ / ��ય

(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. ન�ટ નથી થતો. / આ�ા�દત/િવ�તૃ થતો �ય છે.

૨. True.

૩. False. ��તૃ અવ�ા પણ િવનાશી છે.

૪. False. આપણ� કોઈ પાપ છાન� રહ�ત� નથી. લોકોન ેખબર ન પડ�  તોપણ મન ઉપર તનેી અસર થશ ેજ. / કમ�ન� ફળથી બચ�ું અશ� છે.

૫. False. ભેદદશ�ન કરનાર ��ૃથુી ��ૃનુી યા�ા કર� છે. / અભદેદશ�ન કરનાર ��ૃથુી ��ૃનુી યા�ા કરતા નથી.
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(V) નીચે આપલે શ�ોનો અથ� લખો. Marks: 5

દર�ક સાચા જવાબ માટ� 1 mark આપવો.

૧. પરમ� જનાર� / આ�ાથી દૂર જનાર� / આ�ાન ેછોડ� સસંારમ� િવષય�મણ કરનાર� / સસંારમ� િવહાર કરનાર�

૨. �છ� / �ાર / કા�ંુ / � ે�ારા અદંરની વ�� ુબહાર જઈ શક�

૩. િવવકે� / �ુ��માન / આ�ાથ�

૪. આ છે ખર�ખર ત ે/ � ેત� ��ંુૂ હ�ું ત ે�ન��તપણ ેઆ છે / આ છે ત ેત�વ �નેા િવષ ેત� �� કય� હતો / આ જ તા�ં �વ�પ છે / આ �ું છે

૫. પૌ�ષ�વવાળો / ખમીરવાળો

(VI) એક વા�મ� જવાબ લખો. Marks: 5

દર�ક સાચા જવાબ માટ� 1 mark આપવો.

૧. કારણ ક�  ��ૃની ડાળ�ઓની �મે ઇ���યો શર�રની બહાર નીકળે છે. / આખં, નાક, કાન આ�દ દ�હની ઉપર બહાર ઉપસલે� છે.

૨. જગતના �ાન માટ� ઇ���યો�ું મા�યમ જ�ર� છે, માટ� તને ેપરો� ક�ું. - ½ mark

આ�ાના �ાન માટ� કોઈ મા�યમ/ઇ���યોની જ�ર નથી, માટ� આ�ાના �ાનન ે��� ક�ું. - ½ mark

3. હંુ દ�હ છંુ, ઇ���ય છંુ, તનેા વડ�  ��ું છંુ. / � ેજણાય છે તનેા પર લ� આપવામ� �ણનાર િવ�તૃ થઈ �ય છે.

૪. આ��વ�પ / �વભાવ અભદે છે. - ½ mark

ઉપા�ધનો / પય�યનો ભદે છે. - ½ mark

૫. આ�ા �વયં�ો�ત છે - તનેી માટ� કોઈ ઈંધણની જ�ર નથી � ે �મુાડો ઉ�પ� કર�, માટ� �ન�ૂ�મ કહ�. / તે ��ુ �ાન�ો�ત છે �નેે કોઈ

આ�ા�દત કર� શક�  નહ�, માટ� �ન�ૂ�મ �ો�ત કહ�. / ત ેિવચારો િવના�ું ચતૈ� ત�વ છે માટ� .

(VII) નીચે આપલે ખોટ� સમજણન ેસવળ� કરો. Marks: 5

દર�ક સાચા જવાબ માટ� 1 mark આપવો.

૧. ઇ���યો / આંખમ� કંઈ કરવા�ું નથી, પરં� ુઇ���યો �ારા � ેઊ�� બહાર �ય છે તને ેબહાર જતી રોક� ભીતર તરફ વાળવી.

૨. �ુ� મન જ આ�સ�ખુ થઈ શક� છે. / મનની પાર જત� પહ�લ� મનને ��ુ કર� આ�સ�ખુ કર�ું જ�ર� છે. / મન ચંચળ, મ�લન હોય તો

સાધનાયા�ામ� આગળ નથી વધી શકા�ું. / મનની ��ુ� એ સાધનાયા�ા�ું �થમ પગ�ું છે અન ેમનની ��ૂતા એ બીજુ ંપગ�ું છે.

૩. દશ�ન સર�ંુ હોવા છત� �યવહારમ� ભદે હોય છે. / દશ�ન સર�ું હોવા છત� યથાયો�ય �યવહાર થાય છે. / �વ�પ���ટ રાખીને યો�ય

�યવહાર થાય છે.

૪. પાણી �નરાકાર હોવા છત� ત ે� ેપા�મ� ભરાય તેવો આકાર લ ેછે - લોટામ� લોટાકાર લાગ ેછે અન ેડોલમ� ડોલાકાર લાગ ેછે.

૫. તે �� જ હતો. અ�ાનને કારણે પોતાને દ�હ�પ / મન�પ / ઉપા�ધ�પ / પય�ય�પ માનતો હતો. તે અ�ાનનો બાધ થત�, �ાનના બોધમ�

સ� જણાય છે ક�  હંુ ��ુા�ા હતો, છંુ અન ેરહ�વાનો છંુ. / ત ે�� બનતો નથી - છે ત ેઅ�ભુવાય છે.

(VIII) ટંૂકાણમ� જવાબ લખો. Marks: 10

૧. ��ટ�ત - બહાર વહ�ત� ઝરણ� આગળ ડ�મનો અવરોધ �કૂવાથી પાણી વડેફા�ું અટક� છે. �� સરોવર બને છે અને સં��હત થયલે પાણીનો

ઉપયોગ �સચન, પ�રવહન, િવ�તુ-ઉ�પાદન માટ� કર� શકાય છે. - 1 mark

પરમાથ� - ઇ���ય�ન�હ �ારા બહાર જતી ઊ� વડેફાતી અટક�  છે. ત ેસં��હત થાય છે, � ેઆ�-અ�યાસમ� સહાયકાર� નીવડ�  છે. - 1 mark

૨. ��ટ�ત - કોઈ કહ� ક� હંુ તાજમહ�લનો �ાગ ક�ં છંુ તો આપણે તનેે �ખૂ� કહ��ું કારણ ક� તાજમહ�લ તનેો હતો જ નહ�, તો �ાગ કઈ ર�તે

થઈ શક�? - 1 mark
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પરમાથ� - પરપદાથ�નો �ાગ કરવાની ધ�ધલ �ખૂ�તા છે, કારણ ક� આપણે પરપદાથ�ના મા�લક છ�એ જ નહ�, આપણે તનેે �હણ કય� જ નથી.

ત�વ સમ�ત� પદાથ�ની આસ��ત, વાસનાનો �ાગ થાય છે. - 1 mark

૩. ��ટ�ત - એક �ીએ તનેા પ�તને ક�ંુ ક� હંુ પાડોશીન� બે ર� લાવી હતી, પણ મને તે બહુ ગમી ગય� છે માટ� પાછ� આપવ� નથી. પ�તએ

ક�ંુ ક� એ તાર� છે જ નહ� એટલે તાર� તે પાછ� આપી દ�વ� �ઈએ. �ીએ પછ� ક�ું ક� આપણને પરમા�ાએ બે ર� (સતંાન) આ�ય� હત�, તે

તમેણે પાછ� લઈ લીધ� છે તો આપણ ેદુ:ખી ન થ�ું �ઈએ. - 1 mark

પરમાથ� - ગમે તે પ�ર���તમ� ��િવદ શોક કરતા નથી. / અ��ર ઉદયોમ� ��િવદની દશા ��ર હોય છે. / �ઓે પોતાને સવ� અવ�ાથી

�ારા, મા� �ણનાર તર�ક�  �ણ ેછે, �ઓે આ��ાની છે, તેઓ શોકથી ��ુત થાય છે. - 1 mark

૪. ��ટ�ત - �ાર� જુનદૈ� રા�બયાને ��ંુૂ ક� તાર� કુરાનમ� છેકા ક�મ છે, �ાર� તેણે ક�ું ક� અ�લાહનો અ�ભુવ કય� પછ� શતેાનને નફરત

કરવી માર� માટ� શ� નથી. માટ� મ� મારા કુરાનમ�થી તે વા� છેક�ંુ છે. / માર� દશા એવી થઈ છે ક� કુરાનની અ�કુ વાતો મને લા�ુ પડતી

નથી. - 1 mark

પરમાથ� - અભેદદશ�ન થયા પછ� સવ� પરમા�ા�પ ભાસવાથી કોઈની ��ે �નદા ક� જુ��ુાના ભાવ થતા નથી. / �મે �મે માગ�મ� આગળ

વધાય છે, તમે તમે સાધના�ું �પ બદલા�ું �ય છે. - 1 mark

૫. �પક - પવ�ત�શખર ઉપર વરસ�ું જળ નીચ ેખીણમ� જુદ� જુદ� ઝરણ��પ ેવહ�  છે, પરં� ુવા�તવમ� ત ેએક જળત�વ છે. - 1 mark

પરમાથ� - ભેદદશ�ન કરનારને નામ, �પ, પય�ય વગરે�ને કારણે અલગ અલગ લાગે છે, �ાર� અભદેદશ�ન કરનારને બધા એકસમાન જણાય

છે. / �વ�પ���ટએ આ�ા એક હોવા છત� પય�ય���ટએ, દ�હન� નામ-�પની ���ટએ �નારને તે અલગ અલગ ભાસે છે. િવવકે� સવ�ને

એક�વ�પ જુએ છે. - 1 mark

(IX) આ વ�લીમ� દશ�વલે અ��ની ઉપાસના�ંુ તા�પય� નીચનેા ��ોના આધાર� સમ�વો. Marks: 5

દર�ક સાચા જવાબ માટ� 1 mark આપવો.

૧. ���ું / પરમા�ા�ું / િવ��ુ ચતૈ��ું

૨. તે ઊ�વ�ગામી છે. / ધરતી બધાને પોતા તરફ ખ�ચે છે, પણ અ��ની �ોતને નીચે ખ�ચી શકતી નથી. / દ�વાને ઊલટો કરો તોપણ તનેી

�ોત ઊ�વ�ગામી જ રહ�  છે. / અ��ના સંગ ેપાણી પણ પોતાનો �ુણધમ� છોડ�, વરાળ બની ઉપર �ય છે.

૩. આપણી અદંર �� / પરમા�ા છુપાયલે છે, મા� ત ે���વ �ગટ કરવા�ું છે. તને ેઉ�પ� નથી કરવા�ું.

૪. �વણ-મનન-�ન�દ�યાસન / સાધના/તપ/�યાસ

૫. � ેર�ત ેગભ�વતી �ી ગભ�ની �રુ�ા કર� છે તનેી / ગભ�વતી �ીની

* * *


