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ૐ

�ી પરમકૃપા�ુદ�વાય નમઃ

કઠોપ�નષદ

�શ�બર-૮

અ�યાય-૨ �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. (c) ��

૨. (b) ઇ���યોનો અ�ત હોય છે, મન સ��ય હોય છે

3. (a) રાજયોગ

૪. (c) ઇ���યોન ેિવષયદશ�નથી ��ુત કરનાર

૫. (b) પૌદ્ ગ�લક પદાથ� �� ેઉદાસીન થ�ું

(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) a    ૩) e    ૪) b    ૫) d

(III) નીચનેા ��ોન� થોડાક શ�ોમ� જવાબ લખો. Marks: 5

દર�ક સાચા જવાબ માટ� 1 mark આપવો.

૧. �મ�યા���ટ / �મ�યા�વ / દશ�નમોહ

૨. ��

૩. 1) અિવ�ા    2) કામના    3) કમ�

આમ�થી એક ક�  બ ેલ�ા હોય તો ½ mark આપવો, અન ે�ણ ેલ�ા હોય તો 1 mark આપવો.

૪. ��ુમુના

૫. ��ા��ૂુ�ત / આ��ાન / અપરો�ા��ુ�ૂત / ��ુ�ત / �વ��ુ�ત / અમર�વ / આ�ા��ુ�ૂત

(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. આ�ા કારણર�હત છે. / આ�ા કોઈ કારણમ�થી ઉ�પ� થયેલ નથી. / આ�ા શા�ત ત�વ છે.

૨. False. મન કરત� ��ુ� ��ૂ છે.

૩. True.

૪. False. �ેષ હોય તનેા તરફ નહ�, પણ ��થી દૂર દોડ�  છે.

૫. True.
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(V) નીચ ેઆપલે ઉપમાઓનો મા� પરમાથ� લખો. Marks: 5

દર�ક સાચા જવાબ માટ� 1 mark આપવો.

૧. આપણા �યોજન, ��ચ, મા�તા, �ડૂ અ�સુાર આપણે જગત�ું દશ�ન કર�એ છ�એ, પદાથ�ની ન�ધ લઈએ છ�એ. / આપણને �નેો મ�હમા

હોય ત ેઅ�સુાર આપણન ેત ેવથ� (અથ��ૂણ�) અન ે�યથ� લાગ ેછે.

૨. આપણે ��ય એવા શર�રમ� ‘હંુ’પ�ું કર�એ છ�એ અને અ��ય, સાર�તૂ ત�વ�ું િવ�રણ થઈ ગ�ું છે. / ��ય એવા શર�રથી આપણે

અ��ય એવા આ�ા પર ���ટ કરવાની છે.

૩. � ે ઉપયોગ ઇ���ય �ધુી ગયો છે તનેે ઇ���યોથી પાછો વાળવાથી ��ુ�તની �ા��ત થશે. / �મે ઊ�� ભીતરથી બહાર તરફ �ય છે, તમે

તને ેબહારથી ભીતર તરફ વાળવાની છે. / ર�તો એક જ છે, મા� �દશા બદલવાની છે.

૪. પરમા�ાન ે/ આ�ાન ે�ા�ત કરવા ચ�ેટાર�હત થ�ું પડ� .

૫. �ાનીન� વચન ટંૂક� છત� મહ�વન�, સમથ� હોય છે.

(VI) નીચ ેઆપલે ખોટ� સમજણન ેસવળ� કરો. Marks: 5

દર�ક સાચા જવાબ માટ� 1 mark આપવો.

૧. તમેને શાર��રક પીડાનો ઉદય આવી શક� છે, પણ ઇ���યો સાથનેા એક�વના અભાવને કારણે દુ:ખી થતા નથી. / પીડા હોઈ શક�, પણ તેઓ

તને ે�ભ�પણે �ણ ેછે, તાદા�યપણ ેનહ�, �થેી તમેની ચતેના શ�ત, ��ર રહ�  છે.

૨. દુ:ખનો બોધ હોય અને �ખુની આશા છૂટ� ન હોય �ાર� ���ત થાય છે. / �ખુન� �વ� �ત� હોય �ાર� ���ત થાય છે. / �ખુની આશા છૂટ� ગઈ

હોય �ાર� ���ત થતી નથી.

૩. શ�ત, ��ુ, ��ૂ ��ુ� �ારા આ�દશ�ન શ� છે. / ઇ���યો િવના આ�ાનો અ�ભુવ થઈ શક�  છે.

૪. તેઓ અમર�વ પામે છે એટલે ક� તમેને અમર ત�વ સાથનેા તાદા�યને કારણે ��ૃનુો કોઈ ભય રહ�તો નથી. / તમેના શર�રનો િવયોગ તો થાય છે,

પણ તેઓ પોતાન ેઅમર માન ેછે.

૫. ��િવ�ા જ�ટલ નથી, પણ � �વમ� ��ુ�ુતાનો અભાવ હોય તો તે �હણ કર� શકતો નથી. / � સાચી ��ુ�ુતા હોય તો ��િવ�ા �હણ

કરવી સરળ છે.

(VII) એક વા�મ� જવાબ લખો. Marks: 10

દર�ક સાચા જવાબ માટ� 1 mark આપવો.

૧. � મા� �મે - તો �મે ઝેર�લો બની �ય છે / તેઓ �મેને પોતાનો અ�ધકાર, હક માનશે / તેઓ કત��યપાલન નહ� કર� / તેઓ �મેની �કમત

નહ� કર� / તેઓ �વ�ંદ�, ���� બની જશે. - ½ mark

� મા� અ�શુાસન - તો તેઓ િવ�ોહ કરશ ે/ સઘંષ� કરશ ે/ દમન કરશ ે/ િવકૃત બનશ ે/ િવ� પાસ ે�મેની ભીખ મ��યા કરશે. - ½ mark

૨. દ�હના પતન પહ�લા આ�ા��ુ�ૂત ન કર� તો �વને ��ુ�ત નથી મળતી / નવો દ�હ મળશે / જ�-મરણ�ું ચ� મળશે / અ�ાનને લીધે ઉપ�લેી

અ��ૃત વાસનાન ેકારણ ે�વ ેઅનકે યોનીઓમ� ભટક�ું પડશે.

3. આ�ા�ું કોઈ પણ ભૌ�તક એ �ધાણ નથી, � ે ઇ���યો �ારા �હણ કર� શકાય. / તનેા કોઈ ભૌ�તક �ુણધમ� નથી. / આ�ામ� �પશ�, રંગ વગરે�

ધમ� નથી. / આ�ા�ું ��ુષ ક�  �ી �લગ નથી.



3

૪. �ચતન િવના�ું મનન ઉધાર છે, માટ� ત ેખર� પડશે. / �ચતન કય� પછ� મનન કરવામ� આવ ેતો �વિવવકે �ગટ� છે અન ેત ેઆપણી �તી�ત

બન ેછે. / �ચતન િવના મા� ��ૃતની �નુ���ત થાય છે.

૫. ૧) શા� - ½ mark

૨) ��ુ - ½ mark

૬. ના��તક - કામના��ૂતથી દુ:ખ મટ� - ½ mark

આ��તક - કામનાઓ મટ� તો દુ:ખ મટ� - ½ mark

૭. મ��ુયલોકમ� �વત� છત� �ન�ામ અવ�ા પામનાર / �વ��ુ�ત પામનાર / મ��ુય �વન દર�યાન �દય��ંથને છેદ�ને શા�ત ત�વની

અ��ુ�ૂત કરનાર / શર�ર સાથ ેએક�વ તોડનાર.

૮. તેઓન� સંગનો રંગ લાગત� વાર નથી લાગતી. અ�યાસ, ��ા, મ�હમા છૂટ� �ય છે. / �માદ, �શ�થલતા આવે છે. / તમેના �વેી કુટ�વમ� ���ૃ

થવાય છે.

૯. દ�વયો�નમ� ભૌ�તક �ખુની અ�તશયતાને કારણે આ��ક �ખુની ઇ�ા થતી નથી. / તેઓ નાટકો, અ�રા આ�દમ� �ય�ત હોવાથી તમેને

�પ�તરણની આવ�યકતા લાગતી નથી. / �� એક�ું �ુખ હોય �� ��ુત થવાની ઇ�ા �ગતી નથી.

૧૦. આ�ાને ધયૈ��વૂ�ક દ�હ અને િવભાવન� આવરણથી �ાનમ� છૂટો કર� ત�ેું �વ�પ �ણી શકાય છે. / �બૂ ધયૈ� અને ��ૂતાથી દ�હ, ઇ���ય, મન,

��ુ�થી આ�ાન ેછૂટો પાડવાનો છે. / �બૂ ધયૈ�થી આ�ાન ેદ�હા�દ સયંોગ અન ેરાગા�દ િવકારોથી છૂટો પાડવાનો છે.

(VIII) મીમ�સા Marks: 10

૧. આ વ�લીમ� આપલે અ�� ��ૃના �પકન ેઆધાર� નીચનેા ��ોના ઉ�ર આપો.

a)  અ�� એટલ ે- આવતી કાલ ે��ત નહ� રહ�નાર / અ�ાયી / અ�ન�. - 1 mark

િવ�ચ�તા - ત�ેું �ળૂ ઉપર છે અન ેશાખાઓ નીચ ેછે. - 1 mark

b) ��ટ�ત - વશં��ૃના �ચ�મ� સૌથી ઉપર �િપતામહ �કૂવામ� આવે, પછ� તમેના ��ુો, ��ુી અને પછ� પૌ�, પૌ�ીની શાખાઓ દોરવામ�

આવ ેછે. - 1 mark

પરમાથ� - પિવ� �� સસંાર��ૃ�ું �ળૂ, �ોત છે, સાર છે તે દશ�વવા ઊ�વ� �લૂં શ�નો �યોગ કય� છે. / સમ� િવ��ું �ળૂ 'સત'્મ� જ રહ��ું

છે / પરમસત્મ�થી જ સસંાર��ૃ પોતા�ું પોષણ �ા�ત કર� છે. - 1 mark

c) અસંગ શ� / વરૈા�ય / િવવકે - 1 mark

૨. આ વ�લીમ� સમ�વલે િવિવધ �ાનોમ� આ�દશ�નની તારત�યતાના આધાર� નીચનેા ��ોના ઉ�ર આપો.

a)  દપ�ણમ� દ�ખાતા ��ત�બબની - 1 mark

b) િપ�લૃોકમ� - �વ�વત્ - ½ mark

ગધંવ�લોકમ� - જળમ� ��ત�બબ ��ેું - ½ mark

આ બ�ે લોકમ� મન ભોગાસ�ત / િવ���ત / ચંચળ હોવાથી / ઉ��ે�ત / મલીન હોવાથી ��દશ�ન અ�પ�ટ છે. - 1 mark

c) તડકા / �કાશ અન ેછાયાની ઉપમા - 1 mark

��લોકમ� ગયા પછ� �ુ�ય ભોગવવા માટ� �� �બૂ લ�બા સમય �ધુી, ક�પના અતં �ધુી રોકા�ું પડ� છે. / મ��ુયલોકમ� આ��ાન �ા�ત થત�

ત�ાળ મો� સભંવ છે, � ે��લોકમ� શ� નથી. - 1 mark

* * *


