
 

 

Activity Code: 1903154021 

B.A 6th Semester (Honours) Examination, 2020 

PHILOSOPHY 

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

Course Title: Śrīmadbhagavadgītā 

Time:  1 Hour                                                                                                    Full Marks: 20 

The figures in the margin indicate full marks. 

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। 

 (D: Śrīmadbhagavadgītā) 

( ঘ: nË£jcÚiNবদ্N£a¡ ) 

1. Answer any two of the following questions:            2⅟2 2=5 

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্েযযযকােদুক্ষিপ্রশ্নেরউত্তরদাও:           

a) What is ‘Gītā’? In which episode of the Mahābhārata is the Śrīmadbhagavadgītā 

found? 

"N£a¡' কী? nË£jcÚiNবদ্N£a¡ মহাভারশ্নের যকাে পশ্নবণর A¿¹NÑa? 

b) When does the appearance of avatāra become inevitable? 

কখ্েঅবোশ্নররআক্ষবভণাশ্নবরপ্রশ্নয়ােেহয়? 

c) Who is the creator of four castes? Write the names of the four castes. 

চেুবণশ্নণণরস্রষ্টাযক? বণণচেুষ্টশ্নয়র A¿¹NÑa Q¡l¢V বশ্নণণর e¡j যিখ্? 

d) According to Lord Kṛṣṇa in the twelfth chapter of Śrīmadbhagavadgītā, who is the 

sincere devotee? 

nË£jcÚiNবদ্N£a¡-l à¡cn অধ্যাশ্নয় E¢õ¢Ma iNh¡e শ্রীকৃশ্নেরমশ্নে ‘যেষ্ঠ ভক্ত’ যক? 

e) What is deva-yajňa and brahma-yajňa? 

"যদhk‘' Hhw "hËþk‘' কী? 

f) Why did Arjuna forget about that past life which Śrīkṛṣṇa could still remember? 

অেীেেশ্নেরকর্াশ্রীকৃশ্নেরমশ্নের্াকশ্নিওঅেুণেযকেোক্ষবসৃ্মেহশ্নয়যেশ্নেে? 

g) What according to the Gītā is the ideal way of worshipping for a bhaktiyogī? 



 

 

েীোঅেুসাশ্নরভশ্নক্তরসাধ্োযকমেহওয়াউক্ষচে? 

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

ভক্ষক্তশ্নযাশ্নেকায়মশ্নোবাশ্নকযঈশ্বরশ্নকভেোরফিক্ষক? 

2. Answer any one of the following questions:            5 x 1=5 

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্েযযযকােএকক্ষিপ্রশ্নেরউত্তরদাও:                  

a) “ye yathā māṁ prapadyante tāṁstathaiva bhajāmyaham। 

         mama vartmānuvartante manuṣyāḥ pārtha sarvaśaḥ।।” - Explain briefly the 

implication of this verse. 

  “যয kb¡ j¡w প্রপদযশ্নন্ত a¡wÙ¹°bh iS¡jÉqjÚ z 

      jj বর্ত্ণােুবেণশ্নন্ত je¤oÉ¡x f¡bÑ phÑnx zz”- p§œ¢Vl a¡vfkÑ সংশ্নিশ্নপ hÉ¡MÉ¡ Llz 

b) What are the differences between ‘karma, akarma and vikarma’? Explain. 

LjÑ, ALjÑ J ক্ষবকশ্নমণরমশ্নধ্য f¡bÑLÉ ¢L? hÉ¡MÉ¡ Llz 

c) When Arjuna asked Śrīkṛṣṇa that, which of the two types of devotees is better – those 

who worship The Lord in a manifest form or those who worship the unmanifest reality? 

-What did Lord Kṛṣṇa say in answer to this question of Arjuna? 

kMe AS¥Ñe শ্রীকৃেশ্নক ¢S‘¡p¡ কশ্নরক্ষেশ্নিে যয, phÑ‘ সবণn¢š²j¡e পরশ্নমশ্বশ্নরর Ef¡pL Hhw 

ক্ষেক্ষবণশ্নশষ ক্ষেরুপাক্ষধ্ flj¡aÈ¡ Arl ব্রশ্নের উপাসশ্নকর মশ্নধ্য যক যেষ্ঠ p¡dL? - Hl উত্তশ্নর iNh¡e 

nË£L«o· অেুণেশ্নক ¢L বশ্নিক্ষেশ্নিে? 

d) Which devotee is ever dear to the Lord? Explain. 

যকান্ iš² ভেবাশ্নেরকাশ্নে phÑc¡ ¢fËu? hÉ¡MÉ¡ Llz 

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

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্েযযযকােএকক্ষিপ্রশ্নেরউত্তরদাও:           

a) Briefly explain the summary of the Jňānayoga of   Śrīmadbhagavadgītā. 

nË£jcÚiNবদ্N£a¡l জ্ঞােশ্নযাে-এর p¡l¡wn সংশ্নিশ্নপ hÉ¡MÉ¡ Llz  

b) What are the twelve kinds of yajňa as described in Jňānayoga ? Why is Jňānayajňa 

most favoured among them? 

জ্ঞােশ্নযাশ্নেবক্ষণণেদ্বাদশ প্রকারযজ্ঞক্ষকক্ষক ? এশ্নদরমশ্নধ্য জ্ঞােয যেষ্ঠ যকে?  

c) “sraddhāvān labhate jňānaṁ tatparaḥ saṁyatendriyaḥ/  



 

 

jňānaṁlabdhvā parāṁ śāntimacireṇādhigacchati//” – illustrate the importance of this 

śloka. 

“েদ্ধাবান্িভশ্নেজ্ঞােংেৎপ  সংযশ্নেক্ষিয়ঃ। 

জ্ঞােং ি   প    শাক্ষন্তমক্ষচশ্নর  ক্ষধ্েচ্ছক্ষে।।” -এইযলাকক্ষির োৎপযণক্ষবশ্নলষ  কর।  

d) What is the meaning of yogavittamā? How has God described the wise as his heart and 

the worshipper as His life, according to the Bhaktiyoga of the Gitā? 

 “যযােক্ষবত্তমা” কর্াক্ষিরঅর্ণক্ষক? ভেবােযকেজ্ঞােীশ্নকোরহৃদয়এবংভক্তশ্নকোরপ্রাণবশ্নিঅক্ষভক্ষহেকশ্নরশ্নেে,   

োেীোরভক্ষক্তশ্নযােঅবিম্বশ্নেবযাখ্যাকর। 

 

 

 



Activity Code: 1903153021 

B.A 6th Semester (Honours) Examination, 2020 

PHILOSOPHY 

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

Course Title: Dhammapada 

Time:  1 Hour                                                                                                    Full Marks: 20 

The figures in the margin indicate full marks. 

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। 

(A: Dhammapada) 

( ক: ধম্মপদ ) 

1. Answer any two of the following questions:            2⅟2 2=5 

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে দুক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:           

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

ধম্মপদ-এর ‘ধম্ম’ শশ্নের অর্ণ কী? 

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

ধম্মপদ গ্রশ্নে কেগুক্ষি গার্া আশ্নে? 

c) What is the meaning of the term ‘pada’ in Dhammapada? 

ধম্মপদ-এর ‘পদ’ শশ্নের অর্ণ কী? 

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

ধম্মপদ গ্রশ্নে কেগুক্ষি বগ্গ বা অধযায় আশ্নে? 

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

ধম্মপদ এ ‘অত্তা’ শশ্নের অর্ণ কী? 

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

ধম্মপদ ক্ষিক্ষপিশ্নকর যকাে অংশ্নশর অন্তভুণক্ত? 



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

ধম্মপদ এর প্রর্ম ও যশষ বশ্নগ্গর োম ক্ষক? 

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

ধম্মপদ এ ‘অপ্পমাদ’ শশ্নের অর্ণ ক্ষক? 

2. Answer any one of the following questions:            5 x 1=5 

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে একক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                  

a) Explain in brief, about the philosophical concept of yogakṣhema as described in 

Dhammapada. 

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

b) Write short note on tanhā as stated in Dhammapada. 

ধম্মপদ এ ‘ে হা’ শশ্নের দাশণক্ষেক োৎপযণ সংশ্নিশ্নপ বযাখ্যা কর। 

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

ধম্মপদ এ ‘সুখ্’ শশ্নের দাশণক্ষেক োৎপযণ সংশ্নিশ্নপ বযাখ্যা কর। 

d) Write short note on citta after Dhammapada. 

ধম্মপদ এ ‘ক্ষিত্ত’ দাশণক্ষেক োৎপযণ সংশ্নিশ্নপ বযাখ্যা কর। 

3. Answer any one of the following questions:        10 x 1=10 

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে একক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                  

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

ধম্মপদ এর যয যকাে একক্ষি বশ্নগ্গর আশ্নিািয ক্ষবষয় বযাখ্যা কর। 

b) Define ‘brāhmaṇa’ according to Dhammapada. 

ধম্ণপদ এ ‘ব্রাহ্মণ’ এর স্বরূপ ক্ষকভাশ্নব ক্ষেশ্নদণক্ষশে হশ্নয়শ্নে? 

c) Describe briefly the doctrinal importance of ‘akkodhena jine kkodhaṁ’? 

ধম্মপদ এ ‘অশ্নকাশ্নধে ক্ষেশ্নে যকাধং’ এর দাশণক্ষেক োৎপযণ সংশ্নিশ্নপ বযাখ্যা কর। 

d) Explain the meaning of the verses (gāthā-s) 153-154 of Dhammapada. 

ধম্মপদ এর ১৫৩-১৫৪ সংখ্যক গার্ার অর্ণ বযাখ্যা কর। 
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