
PHILOSOPHY 

B.A 6th Semester (Honours) Examination, 2021 

Course ID: 60616                                                             Course Code: AH/PHI/603/DSE-3 

Course Title: A: Dhammapada 

                        OR 

                       D: Śrīmadbhāgavadgītā 

Time:  2 Hours                                                                                                  Full Marks: 40 

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

দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 
পরী াথীেদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 

 

Group-A 
Society : Dhammapada 

(ধ পদ) 
 

1. Answer any five of the following questions:            2x5=10 
িন িলিখত য কান পাঁচিট ে র উ র দাও:                                      

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

ধ পদ-এর ‘ধ ’ শে র অথ িক? 

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

ধ পদ মূল ে  কত িল গাথা আেছ? 

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

ধ পদ-এর ‘পদ’ শে র অথ িক ? 

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

ধ পদ মূল ে  কত িল ব গ বা অধ ায় আেছ ? 

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

ধ পদ-এ ‘অ া’ শে র অথ িক ? 

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

ধ পদ ি িপটেকর কা  অংেশর অ ভু ? 

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

থম ও শষ ব গর নামিক? 



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

ধ পদএ ‘অ মাদ’ শে র অথ িক? 

2. Answer any four of the following questions:           5x4=20 
িন িলিখত য কান চারিট ে র উ র দাও:    
   

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

ধ পদ-এ ‘ যাগে ম’ শে র দাশিনক তাৎপয সংে েপ ব াখ া কর। 

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

ধ পদএ ‘তনহা’ শে র দাশিনক তাৎপয সংে েপ ব াখ া কর। 

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

ধ পদ-এ ‘সুখ’ শে রদাশিনকতাৎপযসংে েপব াখ াকর। 

d) Write a short note on citta after Dhammapada. 

e) ধ পদ-এ ‘িচ ’ দাশিনক তাৎপয সংে েপ ব াখ া কর। 

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

ধ পদ-এর ১৫৩ সংখ ক গাথার অথ ব াখ া কর। 

3.  Answer any one of the following questions:                                                   10x1=10 
     িন িলিখত য কান একিট ে র উ র দাও:  
   

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

ধ পদ-এর যেকান একিট ব  গর আেলাচ  িবষয় ব াখ া কর। 

b) Define ‘brahmana’ according to Dhammapada. 

ধ ণপদ-এ ‘ া ন’এর প িকভােব িনেদিশত হেয়েছ ? 

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

ধ পদ-এ ‘অে ােকােধনিজেনেকাধং’ এর দাশিনক তাৎপয সংে েপ ব াখ া কর। 

 

 

 

 

 

 

 

 



Group-D 

 Śrīmadbhāgavadītā 

( ম ভগব গীতা) 
 

1. Answer any five of the following questions:            2x5=10 
িন িলিখত য কান পাঁচিট ে র উ র দাও:                                      

a) How many chapters are there in Śrimadbhāgvatgitā? What is the number of 
verses?  

ম গবদগীতায় কত িল অধ ায় রেয়েছ? এর াক সংখ া কয়িট ? 
b) In which part of Mahābhārata contains the Gitā upadeśa? Who listened to this 

upadeśa?   

মহাভারেতর কান অংেশ গীতার উপেদশ আেছ? এই উপেদশ ক ক েনিছেলন ?  
c) What is the name of the fourth chapter of the Gitā? What is the number of verses 

of this chapter?  

গীতার চতুথ অধ ােয়র নাম কী ? এই অধ ােয়র াক সংখ া কত?  
d) ‘Jñānyogaḥ’ - What does the word mean?  

‘ ানেযাগঃ’- এই শে র অথ কী?  
e) What is samatva buddhi?  

সম  বুি  কী? 
f) ‘me yuktatamā matāḥ - What is meant by the word ‘yuktatama’ in this verse? 

‘ ম যু তমা মতাঃ’ - এখােন ‘যু তম’ বলেত িক বাঝােনা হেয়েছ ?  
g)  ‘sarvakarmaphalatyāgaṁ tataḥ kuru yatātmavān’ - Who advised this to whom?  

‘সবকমফলত াগং ততঃ কু  যতা বা ’ - ক কােক এই উপেদশ িদেয় িছেলন?  
h) ‘cāturbarṇyaṁ mayā sriṣtaṁ guṇa-karma-vibhāgaśah’- What are the 

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

‘চাতুবণ ং ময়া সৃ ং ণকমিবভাগশঃ’ - চতুবণ িক িক? ণকেমর িবভাগ ারা ক এই চতুবণ সৃি  

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

িন িলিখত য কান চারিট ে র উ র দাও:      
 

a) When does a karma become akarma?   
কম কখন অকেম পিরণত হয়? 

b) Who was the first to know the yogadharma, described in the Gītā, prior to Arjuna? 
Describe that tradition.  

গীতায় বিণত যাগধমিট অজুেনর আেগ থম ক অবগত হেয়িছেলন? সই পর রািট বণনা করI  



c) In which chapter of the Śrīmadbhagavatgītā did Śribhagavān describe the mystery and 
purpose of His incarnation? Explain it along with the verses.  

ম গবদগীতার কান অধ ােয়  ভগবান তাঁর অবতরণ রহস  ও অবতরেণর উে শ  বণনা কেরেছন? 

াক িল সহ তা ব া খ া কর I  

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

কান কান কারেণ ানেযােগর তুলনায় ভি েযাগই তর? সংে েপ আেলাচনা কর।  

e) What is the way of attaining liberation according to Jñānanyoga?  

ানেযাগ অনুসাের মুি  লােভর উপায় কী? 

f) Is tattvañāna? Who is entitled to have it? 

ত ান কী? এিট লােভর অিধকারী ক?  
 

4. Answer any one of the following questions:                                                            10x1=10 
িন িলিখত য কান একিট ে র উ র দাও:  
 

a) Explain briefly the subject matter of the Bhaktiyoga of Śrimadbhagvadgitā-s.  

ম গব গীতার ভি েযােগর িতপাদ  িবষয় সংে েপ ব াখ া কর।  
b) 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 তুেল? 

ভি েযাগ অনুসাের ব াখ া কর। 

c) “Dravyayajňāstapoyayajňā yogayajňāstathāpara।  
 Svādhyāyajňānayajňāsca yatayah saṁṥitavratāḥ//” 
Explain the five kinds of yajňa described in the above-mentioned verse. Which of them is ideal 
and why?  
‘‘ বয া েপায া যাগয া থাহপের । 

াধ ায় ানয া  যতয়ঃ সংিশত তা ।।’’   

 উপিরউ  ােক বিণত প িবধ য  ব াখ া কর। এেদর মেধ  কানিট  এবং কন? 
 

 

 


