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                      2020 – 21 
                        Class 9 
                      EXERCISE 
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Chapter  1 : છપ્પા 

 
 

 
Q 1. નીચે આપેલા વિકલ્પોમાાંથી સાચો વિકલ્પ પસાંદ કરી ખરાની વનશાની કરો. 
  1. એક મરૂખને કેવી ટેવ છે? 

(A) દરેક પથ્થરન ેભગવાન માનવા લાગ ેછે.               (B) તલુસીના પાન તોડે છે. 

(C)  જ્ાાં પાણી જુએ ત્ાાં સ્નાન કરવા બેસી જા્ છે.                   (D) ઉપરના તમામ 

 

  2. અખો ઈશ્વર અંગ ેમાને છે કે... 

(A) ઈશ્વર ઘણા બધા છે.                                    (B) ઈશ્વર એકથી વધારે છે. 

(C) ઈશ્વર એક અને માત્ર એક છે.                           (D) ઈશ્વર જેવુાં કશુાં નથી. 
 

3. સ ૂ્ યના પ્રકાશનો અસ્વીકાર કોણ કરે છે? 

(A) જ્ઞાની         (B) ઘિુડ         (C) કબતૂર           (D) ડાહ્યા માણસ 

 

4. જ્ાાં જોઈએ ત્ાાં બધે જ શુાં દેખા્ છે? 

(A) કડૂે કડૂ (કપટ)          (B) નનખાલસતા     (C)પ્રકાશ        (D) ડહાપણ 

 

5. મખૂય કઈ વસ્તનેુ ત્જીને પથ્થરને ઉપાડે છે? 

(A) ઘવુડ       (B) તલુસી       (C) હીરો        (D) પાણી  

 

Q 2. નીચેના પ્રશ્નોના બે –ત્રણ િાક્યોમાાં ઉત્તર લખો. 
1. અખો કોન ેમોટો ઉતપાત ગણાવે છે? 

Ans:  ઘણા લોકો એક જ ઈશ્વરને બદલ ેઘણા બધા ઈશ્વર સમજી બાહ્ય આચારમાાં રચ્્ા પચ્્ા રહ ેછે. આ 

વાતન ેઅખો મોટો ઉતપાત ગણાવે છે. 

 

2. સ ૂ્ યની વાત કરનારને ઘવુડ શો જવાબ આપ ેછે? 

Ans: સ ૂ્ યની વાત કરનારનો નવરોધ કરવા પોતાની ચાાંચ આગળ ધરી ઘવુડ તેને કહ ેછે કે, અમારા તો 
હજારો વર્ય અંધારામાાં જ ગ્ા છે. અમે તો સ ૂ્ ય કદી દીઠો નથી. તમે આવા ડાહ્યા ક્ાાંથી થઇ ગ્ા? ( શુાં તમ ે

અમારા કરતાાં વધ ુજાણો છો?)  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Q 3. નીચેના પ્રશ્નોના છ સાત િાક્યોમાાં ઉત્તર લખો.  
1. અખાના છપ્પામાાંથી તમને શુાં શીખવા મળે છે? 

Ans : અખાના  પહલેા છપ્પામાાં  બાહ્ય આચારમાાં માનનારા અને ઈશ્વરને ન ઓળખનારા લોકો પર કટાક્ષ 

કરવામાાં આવ્્ો છે.  અખો તેમને ‘મરૂખ’ તરીકે સાંબોધે છે. 

        બીજા છપ્પામાાં પોતાની જાતન ેજ્ઞાની અને માનવાંત ગણાવતા કહવેાતા મોટા અને રૂઢીચસુ્ત લોકોને 
ઘવુડ સાથે સરખાવી નવો નવચાર ન સ્વીકારવાના તેમના સ્વભાવ પર કટાક્ષ કરવામાાં આવ્્ો છે. એ દ્વારા 
અખો આપણન ેશીખવાડે છે કે આપણે હમેશા જ્ઞાન મેળવવા માટે ખલુ્લા દદલના બનવુાં જોઈએ. અને ઈશ્વર 

બાહ્ય આચારથી મળતો નથી, પરાંત ુસાફ દદલ તથા માનવતા રાખીને મેળવી શકા્ છે. 

 

2. જ્ઞાની હોવાનો દેખાવ કરનારા અજ્ઞાનીઓ નવર્ે અખાના નવચારો વણયવો. 
Ans :  અખાના મતે જ્ઞાની હોવાનો દેખાવ કરનારા અજ્ઞાનીઓ ઘવુડ જેવા હો્ છે. તેઓ સ ૂ્ યના અસ્સ્તતવનો 
સ્વીકાર કરી શકતા નથી. એટલ ેકે નવા નવચારને સ્વીકારી શકતા નથી. પોતાની વર્ો જૂની રૂઢીમાાં કેદ થઈને 

અજ્ઞાનના અંધકારમાાં પોતાનુાં જીવન નવતાવે છે. તેઓ હીરાનુાં મહતવ સમજી શકતા નથી અને પથ્થરન ે

કીમતી ગણે છે. જે કોઈ નવી વાત રજુ કરે તેનો તેઓ નવરોધ કરે છે અને “તમે આવા ડાહ્યા ક્ાાંથી થઇ 

ગ્ા?” એમ કહી ઉતારી પાડે છે. 

  

 

         Dear Students,   please write all these exercises in your notebooks. 

 

  

 


