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Candidates are required to give their answers in their own words as for as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূণণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক। 

পরীিার্ণীশ্নদর যর্াসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

 

Group-A 

Society : Dhammapada 

(ধম্মপদ) 
 

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

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে পাাঁচক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                      

a) Give the meaning of the term ‘dhamma’ in Dhammapada. 

ধম্মপদ-এর ‘ধম্ম’ শশ্নের অর্ণ ক্ষক? 

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

ধম্মপদ মূিগ্রশ্নে কেগুক্ষি গার্া আশ্নে? 

c) Give the meaning of the term ‘pada’ of Dhammapada. 

ধম্মপদ-এর ‘পদ’ শশ্নের অর্ণ ক্ষক ? 

d) How many vagga-s are there in Dhammapada? 

ধম্মপদ মূিগ্রশ্নে কেগুক্ষি বগ্গ বা অধযায় আশ্নে ? 

e) What is meant by ‘atta’ in Dhammapada? 

ধম্মপদ-এ ‘অত্তা’ শশ্নের অর্ণ ক্ষক ? 

f) In which part of Tripitaka, Dhammapada is included? 

ধম্মপদ ক্ষিক্ষপিশ্নকর যকান্ অংশ্নশর অন্তস্ভভ ণক্ত? 

g) Name the first and last vagga-s of Dhammapada? 

প্রর্ম ও যশষ বগ্যগর োমক্ষক? 

h) What is meant by ‘appamada’ in Dhammapada? 



ধম্মপদএ ‘অপ্পমাদ’ শশ্নের অর্ণ ক্ষক? 

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

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে চারক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:    
   

a)  Explain in brief, the philosophical concept of yogakshema as described in Dhammapada. 

ধম্মপদ-এ ‘যযাগশ্নিম’ শশ্নের দাশণক্ষেক োৎপযণ সংশ্নিশ্নপ বযাখ্যা কর। 

b) Write short notes on tanha as stated in Dhammapada. 

ধম্মপদএ ‘েেহা’ শশ্নের দাশণক্ষেক োৎপযণ সংশ্নিশ্নপ বযাখ্যা কর। 

c) Explain in brief, the philosophical concepts of sukha as described in Dhammapada. 

ধম্মপদ-এ ‘সভখ্’ শশ্নের দাশণক্ষেক োৎপযণ সংশ্নিশ্নপ বযাখ্যা কর। 

d) Write a short note on citta after Dhammapada. 

e) ধম্মপদ-এ ‘ক্ষচত্ত’ দাশণক্ষেক োৎপযণ সংশ্নিশ্নপ বযাখ্যা কর। 

f) Explain the meaning of the verse 153 of Dhammapada. 

ধম্মপদ-এর ১৫৩ সংখ্যক গার্ার অর্ণ বযাখ্যা কর। 

g) Briefly explain the main points of yamak vagga of Dhammapada. 

যমক্ বগ্যগর মূি ক্ষবষয়গুক্ষি সংশ্নিশ্নপ বযাখ্যা কর।  

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

     ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে একক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:  
   

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

ধম্মপদ-এর যযশ্নকাে একক্ষি বগ্ যগর আশ্নিাচয ক্ষবষয় বযাখ্যা কর। 

b) Define ‘brahmana’ according to Dhammapada. 

ধম্ণপদ-এ ‘ব্রাহ্মে’এর স্বরূপ ক্ষকভাশ্নব ক্ষেশ্নদণক্ষশে হশ্নয়শ্নে ? 

c) Describe briefly the doctrinal importance of ‘akkokodhenajinekodhang’? 

d) ধম্মপদ-এ ‘অশ্নকাশ্নকাশ্নধেক্ষেশ্নেশ্নকাধং’ এর দাশণক্ষেক োৎপযণ সংশ্নিশ্নপ বযাখ্যা কর। 

 

 

 

 

 

 

 



 

Group-D 

               g    

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীো) 
 

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

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে পাাঁচক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                      

a) How many chapters are there in    mad h   a     ? What is the number of 

verses?  

শ্রীমদ্ভগবদগীোয় কেগুক্ষি অধযায় রশ্নয়শ্নে? এর যলাক সংখ্যা কয়ক্ষি ? 

b) In which part of  ah  h  a a contains the        ad  a? Who listened to this 

  ad  a?   

মহাভারশ্নের যকাে অংশ্নশ গীোর উপশ্নদশ আশ্নে? এই উপশ্নদশ যক যক শুশ্নেক্ষেশ্নিে ?  

c) What is the name of the fourth chapter of the     ? What is the number of verses 

of this chapter?  

গীোর চেভ র্ণ অধযাশ্নয়র োম কী ? এই অধযাশ্নয়র যলাক সংখ্যা কে?  

d)     n   aḥ’ - What does the word mean?  

‘জ্ঞােশ্নযাগঃ’- এই শশ্নের অর্ণ কী?  

e) What is samatva buddhi?  

সমত্ব বভক্ষি কী? 

f)  m      a am  ma  ḥ - What is meant by the word      a ama’ in this verse? 

‘যম যভক্তেমা মোঃ’ - এখ্াশ্নে ‘যভক্তেম’ বিশ্নে ক্ষক যবাঝাশ্নো হশ্নয়শ্নে ?  

g)    a  a a ma ha a    a   a aḥ       a   ma  n’ - Who advised this to whom?  

‘সবণকমণফিেযাগং েেঃ কভ রু যোত্মবান্’ - যক কাশ্নক এই উপশ্নদশ ক্ষদশ্নয় ক্ষেশ্নিে?  

h)        a ṇ a  ma      ṣ a    ṇa- a ma-   h  a ah’- What are the 

‘caturvarṇa-s’? Who created the ‘chaturvarṇa-s’ by the difference of guṇa-s and 

karmas?  

‘চােভ বণণণযং ময়া সৃষ্টং গুণকমণক্ষবভাগশঃ’ - চেভ বণণণ ক্ষক ক্ষক? গুণকশ্নমণর ক্ষবভাগ দ্বারা যক এই চেভ বণণণ সৃক্ষষ্ট 

কশ্নরশ্নেে?  

3. Answer any four of the following questions:            5x4=20 

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে চারক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:      
 

a) When does a karma become akarma?   

কমণ কখ্ে অকশ্নমণ পক্ষরণে হয়? 

b) Who was the first to know the yogadharma, described in the Gī  , prior to Arjuna? 

Describe that tradition.  



গীোয় বক্ষণণে যযাগধমণক্ষি অেভ ণশ্নের আশ্নগ প্রর্ম যক অবগে হশ্নয়ক্ষেশ্নিে? যসই পরম্পরাক্ষি বণণো করI  

c) In which chapter of the   īmadbhagavatgī   did  ribhagav n describe the mystery and 

purpose of His incarnation? Explain it along with the verses.  

শ্রীমদ্ভগবদগীোর যকাে অধযাশ্নয় শ্রী ভগবাে োাঁর অবেরণ রহসয ও অবেরশ্নণর উশ্নেশয বণণো কশ্নরশ্নেে? 

যলাক গুক্ষি সহ ো বযা খ্যা কর I  

d) On what grounds is Bhaktiyoga considered superior to    nan   a? Discuss briefly. 

যকাে যকাে কারশ্নণ জ্ঞােশ্নযাশ্নগর েভ িোয় ভক্ষক্তশ্নযাগই যেষ্ঠের? সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচো কর।  

e) What is the way of attaining liberation according to Jñ nan   a?  

জ্ঞােশ্নযাগ অেভসাশ্নর মভক্ষক্ত িাশ্নভর উপায় কী? 

f) Is tattvañ na? Who is entitled to have it? 

েত্ত্বজ্ঞাে কী? এক্ষি িাশ্নভর অক্ষধকারী যক?  

 

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

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে একক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:  
 

a) Explain briefly the subject matter of the Bhaktiyoga of    mad ha  ad    -s.  

শ্রীমদ্ভগবদ্গীোর ভক্ষক্তশ্নযাশ্নগর প্রক্ষেপাদয ক্ষবষয় সংশ্নিশ্নপ বযাখ্যা কর।  

b) Possession of which qualities make a devotee ever dear to God? Explain after 

Bhaktiyoga. 

যকাে যকাে গুশ্নের অক্ষধকারী হওয়া একেে ভক্তশ্নক ভগবাশ্নের কাশ্নে ক্ষেেয ক্ষপ্রয় কশ্নর েভ শ্নি? 

ভক্ষক্তশ্নযাগ অেভসাশ্নর বযাখ্যা কর। 

c) “D a  a ajň   a   a ajň     a ajň   a h  a a।  

 Sv dh   ajň na ajň   a  a a ah  a ṥ  a  a  ḥ//” 

Explain the five kinds of yajňa described in the above-mentioned verse. Which of them is ideal 

and why?  

‘‘দ্রবযজ্ঞাস্তশ্নপাযজ্ঞা যযাগযজ্ঞাস্তর্াহপশ্নর । 

স্বাধযায়জ্ঞােযজ্ঞাশ্চ যেয়ঃ সংক্ষশেব্রো ।।’’   

 উপক্ষরউক্ত যলাশ্নক বক্ষণণে পঞ্চক্ষবধ যজ্ঞ বযাখ্যা কর। এশ্নদর মশ্নধয যকােক্ষি যেষ্ঠ এবং যকে? 

 

 

 


