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છહ ઢાળા – ઢાળ ૧       Exam - 50 Marks, 1hour 

પ્ર-૧: ખાલી જગ્યા પરૂો (any 5).       10 Marks 

૧. કભી _______________ કરૈ, ભવનત્રિકમેં સરુ-તન ધરૈ. 

૨. તીન ભવુનમેં સાર, ____________-_____________. 

૩. દુલલભ લહિ જ્યોં _______________, ત્યોં પયાલય લહિ િસતણી. 

૪. ___________ તરુ દલજુત અત્રસપિ, અત્રસ જ્યોં દેિ ત્રવદારૈં તિ. 

૫. ____________ કો નાજ જુ ખાય, ત્રમટૈં ન ભખૂ કણા ન લિાય. 

૬. અધલમતૃકસમ _____________, કૈસે રૂપ લખ ૈઆપનો.  

 
પ્ર-૨: Multiple Choice Questions (any 8)      8 Marks 
૧. ભવ્ય જીવ એટલે: (અ) જે ક્યારે મોક્ષ નહિિં જાય, 

(ક) જે આ જ ભવે મોક્ષ જશે, 
(બ) જે મોક્ષમાાં જ છે, 
(ડ) જેનામાાં મોક્ષ જવાની 
યોગ્યતા છે. 

૨. મેરૂ પવલતની ઊંચાઈ કેટલી 
છે? 

(અ) ૧,૦૦,૦૦૦ કોશ,  
(ક) ૧,૦૦,૦૦૦ ગાઉ,  

(બ) ૧,૦૦,૦૦૦ યોજન,  
(ડ) ૧,૦૦,૦૦૦ ધનષુ. 

૩. જલકાત્રયક જીવ એટલે: (અ) પાણીમાાંના bacteria,  
(ક) પાણી જેનુાં શરીર છે તે,  

(બ) પાણીમાાંના virus,  
(ડ) H2O molecule. 

૪. ચાર ઈન્દ્રિય જીવન ેશુાં ન 
િોય? 

(અ) કણલ ઈન્દ્રિય,  
(ક) રસ ઈન્દ્રિય,  

(બ) સ્પશલ ઈન્દ્રિય,  
(ડ) ચક્ષ ુઈન્દ્રિય. 

૫. નરકની વૈતરણી નદીમાાં શુાં 
વિ ેછે? 

(અ) પરુ અન ેચમલ,  
(ક) અસ્સ્િ અન ેચમલ,  

(બ) લોિી અન ેઅસ્સ્િ,  
(ડ) લોિી અન ેપરુ. 

૬. વીતરાગી દેવ કેટલા દોષિી 
રહિત િોય છે? 

(અ) ૧૬,  
(ક) ૧૮,  

(બ) ૧૭,  
(ડ) ૧૯. 

૭. ભવનવાસી કેવા દેવ છે? (અ) કલ્પોત્પન્ન,  
(ક) કલ્પાતીત,  

(બ) અધોલોકવાસી,  
(ડ) મધ્યલોકવાસી. 

૮. અહરિાંત ભગવાન કઈ ગત્રતના 
જીવ છે? 

(અ) મનષુ્ય,  
(ક) દેવ,  

(બ) ગત્રત રહિત છે,  
(ડ) ત્રનગોદ. 

૯. એક સાગરમાાં કેટલા વષલ? (અ) સાંખ્યાત,  
(ક) અનાંત,  

(બ) અસાંખ્યાત,  
(ડ) અનાંતાનાંત. 
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પ્ર-3: સાચ ુકે ખોટુ. ખોટુાં િોય તો સાચો જવાબ સમજાવો (any 8)    8 Marks 
૧. િણ કાળમાાં કોઈ પણ સમયે રત્નિય પ્રાપ્તતની યોગ્યતા િોવાવાળા જીવન ેઅભવ્ય કિ ેછે.  
૨. નરકમાાં જીવ ત્રનરાંતર માર-કાટન ેકારણે ત્રનગોદિી પણ વધ ુદુ:ખ ભોગવ ેછે. 
૩. જીવનુાં ચતગુલત્રતરૂપ સાંસાર પહરભ્રમણ ત્રમથ્યાદશલન-જ્ઞાન-ચાહરિન ેકારણે છે. 
૪. ત્રનગોહદયા જીવનુાં આયષુ્ય ૦.૦૪૬ સેકેંડનુાં િોય છે. 
૫. દેવ ૪ પ્રકારના િોય છે – ભવનવાસી, વ્યાંતર, જ્યોત્રતષ, વૈમાત્રનક. 
૬. િીજી નરકની નીચે સમ્યકત્વ પ્રાતત કરી શકાત ુાં નિી. 
૭. દેવગત્રતમાાં જીવ ત્રવષયરૂપી અસ્ગ્નમાાં દિનન ેકારણે દુ:ખી છે. 
૮. સામારય વનસ્પત્રતકાયમાાં એક શરીરમાાં અસાંખ્યાત જીવો રિ ેછે.  
૯. નારકી જીવો અસાંજ્ઞી િોય છે. 
 
પ્ર-3: એક શબ્દ/વાક્યમાાં જવાબ લખો (any 10)      10 Marks 
૧. આ જીવ ેઅનાહદિી શેનો દારૂ પીધો છે? 
૨. ત્રનગોદના જીવોન ેશેનુાં દુ:ખ છે? 
૩. સ્િાવર અન ેિસ જીવોના કેટલા પ્રકાર છે? 
૪. સાંજ્ઞી જીવ કોને કિ ેછે? 
૫. નરકની ભખૂ અન ેતરસ કેવી િોય છે? 
૬. પહરવતલન કેટલા પ્રકારના છે? કયા કયા? 
૭. છિઢાળા ગ્રાંિના રચત્રયતા કોણ છે? 
૮. ત્રવતરાગ-ત્રવજ્ઞાનતા કેવી છે?  
૯. જીવ ેઅનાંત કાળ ક્યાાં ત્રવતાવ્યો છે? 
૧૦. ચચરતામણી રત્ન સમાન શુાં છે? 
૧૧. ભવનત્રિકમાાં કયા કારણિી ઉત્પન્ન િવાય છે? 
 
પ્ર-૪: તફાવત લખો (any 4, 2 points for each)      8 Marks 
૧. સાંજ્ઞી અન ેઅસાંજ્ઞી 
૨. સ્િાવર અન ેિસ 
3. િવ્ય મન અન ેભાવ મન 

૪. સાધારણ અન ેપ્રત્યેક વનસ્પત્રત  
૫. મનષુ્ય ગત્રત અન ેદેવ ગત્રતમાાં દુ:ખ  

 
પ્ર-૫: ત્રવસ્તારિી જવાબ લખો (any 1)       6 Marks 
૧. નરક ગત્રતના દુ:ખોનુાં વણલન કરો. 
૨. ત્રતયંચ ગત્રતના દુ:ખોનુાં વણલન કરો. 
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છહ ઢાળા – ઢાળ ૨       Exam - 50 Marks, 1hour 

પ્ર-૧: ખાલી જગ્યા પરૂો (any 5).       10 Marks 
૧. ઐસ ે______________________, વશ ભ્રમત ભરત દુખ જન્મ-મર્ણ. 
૨. જીવાદિ _________________ તત્તત્તવ, સરધૈં તતનમાાંદિ તવપયણયત્તવ. 
૩. __________ પ્રગટ યે દુ:ખ િૈન, તતનિીકો સેવત ગગનત ચૈન. 
૪. રોકે ન ચાિ _______________ ખોય, તશવરૂપ તનરાકુલતા ન જોય. 
૫. ધારૈં કુગલિંગ લદિ મિતભાવ, તે ___________ જન્મજલ-ઉપલનાવ. 
૬. _________________________ િેહ ુત્તયાગ, અબ િૌલત! તનજ આતમ સપુાગ. 
 
પ્ર-૨: ક્યો જવાબ સાચો છે?        5 Marks 
૧. જીવને દુ:ખનુાં કારર્ શુાં છે? (અ) તમથ્યાિશણન 

(ક) તમથ્યાચાદરત્ર 
(બ) તમથ્યાજ્ઞાન 
(ડ) તમથ્યાિશણન-તમથ્યાજ્ઞાન-તમથ્યાચાદરત્ર 

૨. આત્તમાન ેભલૂીને શરીર અને 
રાગમાાં એકતાબદુ્ધિ તે 

(અ) કષાય  
(ક) બન્ધ  

(બ) આસ્રવ  
(ડ) તમથ્યાત્તવ 

૩. પ્રયોજતભતૂ તત્તત્તવ કેટલા છે? (અ) ૪  
(ક) ૬  

(બ) ૫  
(ડ) ૭ 

૪. ઈચ્છાઓની પતૂતિમાાં સખુ 
માનવુાં તે ક્યા તત્તત્તવની ભલૂ છે? 

(અ) જીવ  
(ક) આસ્રવ  

(બ) બાંધ  
(ડ) તનર્જરા 

૫. શરીર ઉપજતા મારો જન્મ 
માનવો ક્યા તત્તત્તવની ભલૂ છે? 

(અ) જીવ  
(ક) આસ્રવ  

(બ) અજીવ 
(ડ) મોક્ષ 

૬. કુશાસ્ત્ર શેનાથી િોતષત િોય 
છે? 

(અ) એકાન્તવાિ  
(ક) અનેકાન્તવાિ  

(બ) સ્યાિવાિ  
(ડ) આમાાંથી કોઈ નદિિં 

 
પ્ર-3: એક શબ્િમાાં જવાબ આપો        10 Marks 
૧. સ્પશણ, રસ, ગન્ધ અન ેવર્ણરદિત =  
૨. સ્પશણ, રસ, ગન્ધ અન ેવર્ણસદિત = 
૩. જીવના જ્ઞાન-િશણન અથવા જાર્વા-િેખવાનો વ્યાપાર =  
૪. આત્તમાના સ્વરૂપની તવપરીત શ્રિા =  
૫. ત્રસ અન ેસ્થાવર પ્રાર્ીઓનો ઘાત કરવો = 
૬. તમથ્યાત્તવ અન ેરાગ-દ્વષેાદિ તવકારોની ઉત્તપતિ =  
૭. રાગાદિ ભાવોથી સિોષ ગરુુ = 
૮. મતૂતિક દ્રવ્ય =  
૯. ચાર ગતતમાાં પદરભ્રમર્નુાં કારર્ =  
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૧૦. જીવ અન ેઅજીવ તે કેવા તત્તત્તવ છે અન ેબાકીના પાાંચ કેવા તત્તત્તવ છે =  
 
પ્ર-૪: િા કે ના માાં જવાબ આપો        10 Marks 
૧. શુાં આત્તમા ભગવાન થઈ શકે? 
૨. શુાં િેવ ગતતમાાં જીવ મનષુ્ય ગતત કરતાાં વધારે સખુી છે? 
૩. શુાં ઈન્દ્ન્દ્રય જ્ઞાન દ્વારા મોક્ષસખુની ઓળખ થઈ શકે? 
૪. શુાં મકુ્ત જીવ એક બીજા સાથ ેમળી જાય છે? 
૫. શુાં ધમણથી તીથંકર પ્રકૃતત બાંધાય છે? 
૬. શુાં કુગરુુ જીવન ેમાનવાથી જીવ ડુબ ેછે? 
૭. શુાં ભગવાન ભક્તોન ેતારે છે? 
૮. શુાં આિાર િાનથી મોક્ષ મળે છે? 
૯. શુાં તે મિાવીર ભગવાનના માગણમાાં છે જે રાગથી ધમણ માને છે? 
૧૦. શુાં અનેકાન્તવાિ બતાવતાાં શાસ્ત્ર કુશાસ્ર છે? 
 
પ્ર-૫: પદરભાષા લખો.         5 Marks 
૧. અગદૃિત તમથ્યાિશણન 
૨. ગદૃિત તમથ્યાત્તવ 
3. કુિેવ 

૪. પ્રયોજનભતૂ  
૫. આસ્રવ તત્તત્તવની ભલૂ 

 
પ્ર-૬: જોડકા જોડો         10 Marks 
૧. તમથ્યાિશણન-જ્ઞાન-ચાદરત્ર  ક. બાંધ તત્તત્તવની ભલૂ  
૨. જીવ તત્તત્તવનુાં લક્ષર્ ખ. આત્તમદિતના માગણમાાં ચાલો  
૩. રતત-અરતત કરૈ તનજપિ તવસાર ગ. આત્તમાનુાં દિત  
૪. જગજાળ ભ્રમર્ને ત્તયાગ કરનાર ઘ. ચૈતન્યમય  
૫. તવષયાદિક અન ેએકાન્તવાિનુાં પોષક ચ. પત્તથરની નૌકા  
૬. સખુી થવુાં છ. તવષવકૃ્ષ  
૭. આઠ કમણ જ. વીતરાગ-તવજ્ઞાન  
૮. કુગરુુ ઝ. સાંસાર  
૯. જગતમાાં સવોત્તકૃષ્ટ વસ્ત ુ ત. ગદૃિત તમથ્યાજ્ઞાન  
૧૦. તશક્ષા થ. જ્ઞાની  
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છ ઢાળા – ઢાળ 3       Exam - 50 Marks, 1hour 

પ્ર-1: ga=a smjavo         6 Marks 
1. Aatmko iht hE suq, so suq Aakulta-ibn kihye, 

Aakulta ixvmaHih n taTÕ, ixvmg laGyo cihye. 
2. ;daEl' smJ sun cet syane, kal v<=a mt qove, 

yh nr wv ifr imln ki@n hE, jo sMykŸ nihH hove. 
 
પ્ર-2: joDka joDo         4 Marks 

1. kudev 
2. v/tI ]avk  
3. isâ 
4. sHveg 

k. inkl prmaTma 
q. mU#ta 
g. sMykŸTvI 
F. AHtraTma 

 
પ્ર-3: Ok vakymaH jvab lqo       10 Marks 

1. mo"amagRnuH in$p` ke!la p/kare krvamaH AaVyuH Ke? kya kya? 
2. AvgahnhetuTv kya ãVyno ivxeØ gu~a Ke? 
3. mo"amhelnuH pheluH pgi=yuH xuH Ke? 
4. inüy Ane VyvharmaH ko` konuH kar` Ke? 
p. sat tÀvna nam lqo. 
6. kya 5` p/karna Òv Ke? 
7. Ø!Ÿ Anaytnna nam lqo. 
8. in:kaHi"at AHg kone khe Ke? 
9. tTva=R]âanH sMyGdxRnmŸ Ae!le xuH? 
10. v`R gu`nI paHc pyaRyo lqo. 

 
પ્ર-4: પરરભાષા લખો.         10 Marks 

1. inüy sMykcair5 2. bihraTma 
3. pud ŸglãVy  
p. ãVy-injRra 

4. inkl 

 
પ્ર-p: wed-p/wed lqo         15 Marks 

1. md 2. AÒv 
3. sMykTvna AHg 
p. Aas/v 

4. mU#ta 

 
p/-6: sMykTv p/aPt krvano magR tmara xBdomaH lqo (K#azana Aa\are). 5 Marks 
 



Parla Pathshala ૐ વીતરાગાય નમ: 9th October, 2016 

‘ 

Parla Pathshala ૐ વીતરાગાય નમ: 9th April, 2017 

નામ: Page 1/1 

 

છ ઢાળા – ઢાળ 4       Exam - 50 Marks, 1hour 

પ્ર-૧: ખાલી જગ્યા પરૂો         10 Marks 
1. __________ kar` jan, __________ karj hE so{ (sMyk, &an, cir5) 

2. __________ sman n Aan jgtmeH suqko karn (&an, cair5) 

3. Muainv/t \ar AnHt bar __________ _pjayo (g/Ivk, AnuTtr) 

4. sHxy-__________-moh Tyag, Aapo lq lIje (ivny, ivw /m) 

p. iv*ay-cah __________, jgt-jn-Arin dJavE (dv-Aag, dv-dah) 

6. laq batkI bat yhI, __________ _r lavo (inüy, Vyvhar) 

7. sMyk&anI hoy, bhuir i¹# __________ lIjE (tp, cairt) 
8. \r _r __________, sda samaiyk kirye (Aatmwav, smtawav) 

9. barh v/tke __________, pn pn n lgavE (Aitcar, Anacar)  

10. yoH ]avkv/t pal, SvgR __________ _pjavE (pHcm, solm) 

 
પ્ર-2: joDka joDo         10 Marks 

1. &an 
2. Avi\&an 
3. Aekdex 
4. ]âa 
p.  idGv/t 
6. guiPt  
7. rag k+aa  
8. ]ut&an 
9. Manu*ywv 
10.  prS5I+aI ivrt 

k. tTTva+a]âaRn  
q. sumi~a 
g. do*a - sHxy 
F. mn-vcn-kay 
w. A~auv/t 
r. b/ïcyR 
t. gmnnI myaRda 
y. myaRidt &an 
s. du:]uit 
d. proÙ 

 
પ્ર-3: પરરભાષા લખો.         10 Marks 

1. An+aRdHD 2. _pwog 
3. proÙ 
p. sHLleqna 

4. kevz&an 

 
પ્ર-4: wed-p/wed lqo         10 Marks 

1. &an  2. An+aRdHD 
3. ds idxa 
p. car ihHsa 

4. ivk=a 
 

 
p/-p: ]avkna bar v/t tmara xBdomaH lqo (K#azana Aa\are).   10 Marks 
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છ ઢાળા – ઢાળ p       Exam - 50 Marks, 1hour 

પ્ર-૧: ga=a bar wavna na ÊmmHa go@vo      5 Marks 
1. chuHgit du:q Òv wrE hEH, pirvtRn Òv krE hEH,  

sbivi\ sHsar Asara, yameH suq naihH lgara.  
2. iknhU n kraE n \rE ko, *a!ŸãVymyI n hrE ko,  

so lokmaHih ibn smta, du:q shE Òv int w/mta. 
3. pl rui\r ra\ ml =ElI, kIks vsaidtEH mElI,  

nv äar bhEH iFnkarI, As deh krE ikm yarI? 
4. jo yognkI cpla{, tatEH ðE Aas/v wa{,  

Aas/v du:qkar Fnere, bui\vHt itNhe inrvere. 
p.  jo wav mohtEH Nyare, ¹g-&an-v/taidk sare,  

so \mR jbE ijy \are, tb hI suq Acl inharE. 
 

પ્ર-2: ખાલી જગ્યા પરૂો         10 Marks 
1. mn, vcn, kayanI iÊyane ŠŠŠŠŠŠŠŠ khe Ke. 
2. Òvne sday pota=I potane ŠŠŠŠŠŠŠŠ Ane pr=I ŠŠŠŠŠŠŠŠ Ke.  
3. Òv Anaid kaz=I car gitmHa frta paHc ŠŠŠŠŠŠŠŠ kre Ke. 
4. Aa]vnuH rokavuH te ŠŠŠŠŠŠŠŠ Ke.  
p. im+yaãi*! Òv dev gitmHa ŠŠŠŠŠŠŠŠ su\I _TpNn =ay Ke. 
6. bar wavna te ŠŠŠŠŠŠŠŠ gù nI AHaiXak Xauâ pyaRy Ke. 
7. ŠŠŠŠŠŠŠŠ Ae!le sMykdxRn-sMyk&an- sMykcair5. 
8. boi\dulRw ŠŠŠŠŠŠŠŠ nHbr nI wavna Ke. 
9. bar wavnanuH icHtvn krva+aI ŠŠŠŠŠŠŠŠ wwUkI _@e Ke. 
10. muin ŠŠŠŠŠŠŠŠ bDwagI. 

 
પ્ર-2: Aek vaÉymHa jvab lqo       10 Marks 

1. Baar wavnaAo maH=I ko{p` Aa@na nam lqo.  
2. paHc pravtRn maH=I ko{p` carna nam lqo.  
3. ds \mR maH=I ko{p` carna nam k/msr lqo.  
4. Aa@ kmR maH=I ko{p` carna nam lqo. 
p.  xrIrmaH rhela Axuic pdaR= ko{p` carna nam lqo. 

 
પ્ર-3: nIcena xBdona mtlb smjavo (Aek vaÉymHa)    10 Marks 

1. bDwagI 2. qgai\p 
3. rui\r 
p. sa\aE 
7. ma{ 
9. sut 

4. go 
6. lgara 
8. cpla{ 
10. jl-py 
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છ ઢાળા – ઢાળ 6       Exam - 50 Marks, 1 hour 

પ્ર-૧: ખાલી જગ્યા પરૂો         10 Marks 
1. ijn prm  __________ subui|a KEnI, Dair AHtr weidya (pEnI, pElI, shelI) 

2. __________ du wed yoH bDwaig rTn5y \rEH (inüy-Vyvhar, muQyopcar) 

3. p/gi! jh¥a __________ ye, tIn|aa AekE lsa (¹g, ¹g-&an, ¹g-&an-v/t) 

4. wUmaihH ipKlI rynImeH kKu xyn __________ krn (Aekasn, AHtrmuhutR) 

p. AFaRvtarn Ais-p/harnmeH sda __________\rn (smta, p/wuta, rm`ta) 

6. prma`-ny-in"aepkaE, n __________ AnuwvmeH idqE (p/g!ta, _>aet, _dy) 

7. yaeH icNTy injmeH i=r wye, itn __________ jae AanHd læae (AnHt, Ak=, Amap) 

8. __________ qar Apar paravar tir itrihH gye (sHsar, c_git, b/ïaHD) 

9. jblaEH n rog jra ghE, tblaEH __________ inj iht kraEE (jlid, J!, Ji!it)  

10. yh rag-Aag dhE sda, tatEH __________ se{Ae (smta, smam<t, smwav) 

 
પ્ર-2: joDka joDo         10 Marks 

1. in"aep 
2. subui\ KEnI 
3. cair5 
4. isâ wgvanno gu` 
p. p/ma` 
6. xuÉl |yan   
7. pir*ah 
8. A*!mŸ wU 
9. Aahar danna do*a 
10.  vEyav<Ty 

k. {*atŸ p/aGwar  
q. AguÌlFuTv 
g. 46 
F. car Fait kmRno Ùy  
w. wediv&an 
r. tp 

t. 4 
y. 13 
s. t<`SpxR 
d. proÙ 

 
પ્ર-3: !UHkmaH jvab lqo        10 Marks 

1. ny kone khe Ke (tmara xBdomaH lQao.)? 
2. K #azana rciyta ko` Ke? 
3. Sv$pacr` cair5 fÉt muinrajne j hoy Ke, Aivrt sMyk¹i*!ne nhIH. SaacHu ke 

qo!Hu? 
4. AnHt ctu*!y Ae!le xuH? 
p. Òv Éya Svwav+aI isâ =ya pKI lokage/ gmn kre Ke? 
6. wavFaitkmR Ae!le xuH? 
7. sukumal muinnI k=a 3-4 lI!ImaH laqo. 
8. wa*aa simit Ane vcn guiPtmaH xuH AHtr Ke? 
9. muinrajna *a!Ÿ AavXyk Éya Éya Ke? 
10. ictŸ-ipHD Ane sugu`krHD xBdono xuH mtlb Ke? 
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પ્ર-4: wed-p/wed lqo         10 Marks 

1. simit  2. FaitkmR 
3. rTn5y 
p. AavXyk 

4. ds \mR  

 
 
p/-p: Sv$pacr` cair5 phela wed&an Ane xuâopyognuH v`Rn kro.  5 Marks 
 
p/-6: muinrajna 28 mUzgù nuH Sv$p lqo.      5 Marks 
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પ્ર-4: tfavt lqo (be po{N!)       10 Marks 

1. sivpak Ane Aivpak injRra  2. soz SvRg Ane g/Eveyk 
3. \mR wavna Ane inüy \mR 
p. sklv/t Ane ivklv/t  

4. sHvr Ane injRra 
 

 
p/-p: inbH\ lQao - bar wavna nuH tmara ÒvnmHa mhTv (K#azana Aa\are). 5 Marks 


