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The figures in the margin indicate full marks. 
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 

দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 

পরী াথীেদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 

Group-A 
Dhammapada 

(ধ পদ) 

1. Answer any five of the following questions:            2X5=10 

িন িলিখত য কােনা পাচঁিট ে র উ র দাও:  

a) What are the four different meanings of the term ‘Dhamma’ in Dhammapada. 

ধ পদ এর ‘ধ ’ শে র চারিট অথ িক িক? 

b) How many gatha-s are there in Dhammapada? 

ধ পদ মূল ে  কত িল গাথা আেছ? 

c) Name the last two vagga-s of Dhammapada?  

ধ পদ এর শষ দুিট ব  গর নাম িক ? 

d) What is meant by ‘namarupa’ according to Bhikkhuvagga of Dhammapada? 

ধ পদ এর িভ ু  ব  গ  অনুসাের ‘নাম প’ শে র অথ িক? 

e) What is meant by ‘magga’ according to Magga vagga ofDhammapada? 

ধ পদ-এর ম  গ ব  গ  অনুসাের ‘ম  গ’ শে র অথ িক ? 

f) What is meant by ‘patimokkha’ according to Buddhavagga of Dhammapada? 

ধ পদ-এর বু  ব  গ  অনুসাের ‘পািত মা  খ’ শে র অথ িক? 

g) What is meant by ‘sotapattiphalaṁ’ according to lokovagga of Dhammapada? 

ধ পদ এর লাক ব  গ  অনুসাের ‘ সাতাপি ফলং’ শে র অথ িক ? 

h) What is meant by ‘micchaditthi’ according to lokovagga of Dhammapada? 

ধ পদ-এর লাক ব  গ  অনুসাের ‘িম ািদ  িঠ’ শে র অথ িক? 

2. Answer any four of the following questions:           5X4=20 

িন িলিখত য কােনা চারিট ে র উ র দাও:  

a) Explain briefly the doctrinal importance of ‘appamada’, in Dhammapada? 

ধ পদ-এ ‘অ মাদ’ এর তাি ক অথ সংে েপ ব াখ া কর। 

b) Explain in brief, the concepts of assaddha as described in Dhammapada. 

ধ পদ-এ ‘অ স ’ শে র অথ সংে েপ ব াখ া কর। 

c) State the nature of nirvana following Dhammapada. 



ধ পদ অনুসরেণ ‘িনবাণ’ এর প আেলাচনা কর। 

d) What is the philosophical concepts of ahimsa. Discuss after Dhammapada. 

‘অিহংসা’ শে র দাশিনক তাৎপয িক? ধ পদ অনুসরেণ সংে েপ আেলাচনা কর। 

e) Explain the meaning of‘niray’as described in niray bagga of Dhammapada. 

ধ পদ এর িনরয় ব  গ অনুসাের ‘িনরয়’ শে র অথ ব াখ া কর। 

f) Explain exact nature of tanha according to Dhammapada. 

ধ পদ-এ ‘ত  হা- র প িকভােব িনেদিশত হেয়েছ? 

3. Answer any one of the following questions:                             10x1=10    

িন িলিখত য কােনা একিট ে র উ র দাও: 

a) Summarize the content of the bhikkhu vagga of Dhammapada. 

ধ পদ-এর িভ খু ব  গর আেলাচ  িবষেয়র সারসংে েপ ব  কর। 

b) Explain the profound relation between prajna and dhyana according to verse no. 372 of 
Bhikkhu bagga of Dhammapada. 

ধ পেদর িভ  খু ব  গ ৩৭২ গাথা অনুসাের া ও ধ ােনর গভীর স েকর িবষয়িট ব াখ া কর। 

c) Explain the meaning of the ‘Akkodhena jine Kodhang asadhung sadhauna jine’ after verse 
no. 223 of Dhammapada. 

ধ পদ-এর ‘অ  কােধন িজেন কাধং অসাধুং সাধুনা িজেন’।২২৩।। সংখ ক গাথার অথ ব াখ া কর। 

 

Group-D 
  Śrīmadbhagavadgītā 

( ম ভগব ীতা) 

1. Answer any five of the following question:           2x5=10 

িন িলিখত য কােনা পাচঁিট ে র উ র দাও: 

a) Who is considered as pandita by the wise men? 

ানীরা কােক পি ত বেল অিভিহত কেরন?  

b) Arrange the following in lower to higher order: 
dhyāna-jňāna-karma-abhyāsa-karmaphalatyāga. 

িন িলিখত িলেক িন  থেক উ  েম সাজাও: 

ধ ান- ান-কম-অভ াস-কমফল ত াগ। 
c) On which principle the classification of brāhmana,kṣatriya,vaiśya and śūdra are 

made? 

া ণ, ি য়, বশ  ও শূ  এই িবভাজেনর মূেল কান কান নীিত কাজ করেছ?  

d) What is tattvajňāna? 

ত ান কী?   

e) What is svādhyāya? 

াধ ায় কী? 

f) What does yogavittamā mean? 



“ যাগিব মা” বলেত কী বাঝায়?  

g) When does the appearance of avatāra become inevitable?  

কখন অবতােরর আিবভােবর েয়াজন হয়? 

h) What is the end result of worshipping God intensely as described in Bhaktiyoga? 

ভি েযােগ কায়মেনাবােক  ঈ রেক ভজনার ফল িক? 

2. Answer any four of the following question:                                5x4=20 

িন িলিখত য কােনা চারিট ে র উ র দাও:                 

a) “saddhāvāna labhate jňānaṁ tatpara saṁyatendriya jňānalabdhā parāṁsānti 
macirenādhigacchati” – Bring out significance of the following verse. 

“ াবান লভেত ানং তৎপর সংযেতি য় ানল া পরাংশাি  মিচেরনািধগ িত”- এই াকিটর 

তাৎপয িবে ষন কর? 

b) How does an agent refrain himself from bondage even after performing action? 

কম কেরও একজন কতা কীভােব ব ন এিড়েয় চলেত পােরন? 

c) Which yajňa is the ideal among the five kinds of yajňa and why? 

প িবধ যে র মেধ  কানিট  এবং কন? 

d) Distinguish between karma,akarma and vikarma? 

কম, অকম ও িবকেমর মেধ  পাথক  কর। 

e) What is meant by abhyāsayoga? What measure is suggested by lord Krishna for those 
who fail to proceed through the process of abhyāsayoga?                               2+3 

অভ াসেযাগ বলেত কী বাঝায়? যারা অভ াসেযােগর মাধ েম অ সর হেত ব থ তােদর জন  ভগবান কৃ  

কান ব ব া অনুেমাদন কেরেছন? 

f) Possession of which qualities make a devotee ever dear to God? Explain after 
Bhaktiyoga. 

কান কান েনর অিধকারী হওয়া একজন ভ েক ভগবােনর কােছ িনত  ি য় কের তােল? ভি েযাগ 

অনুসাের ব াখ া কর। 
 

3. Answer any one of the following question:         10x1=10 

িন িলিখত য  কােনা একিট ে র উ র দাও: 

a) what does yajňa mean? what are the twelve kinds of yajňa-s stated in jňānayoga? 
which of them is recognized as the ideal and why?            2+2+6 

য  বলেত কী বাঝায়? ান যােগ বিণত াদশ কার য  কী কী?  এেদর মেধ  কানিট  বেল 

পিরগিণত হয় ও কন? 

b) Who according to lord Krishna is considered as the best of all yogī’s and why? Why 
does he think that worship of the un-manifest is exceedingly difficult for embodied 
beings?          5+5 

ভগবান কৃে র মেত কােক যাগীেদর মেধ  সেবা ম বেল গণ  করা হয় এবং কন? িতিন কন মেন 

কেরন য দহািভমানীেদর ে  অব  িবষেয়র উপাসনা করা অিতশয় ক কর?  



c) Narrate the subject matter of fourth chapter of Śrimadbhagavadgītā in your own words. 

ম াগবতগীতার চতুথ অধ ােয়র আেলাচ  িবষয়ব  তামার িনেজর ভাষায় লেখা। 

 

 

 


