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১. 'ক' স্তডের সাডে 'খ' স্তে শ্রমলাও : 

উ:- 

                                     ক স্তে        খ স্তে 

১.১ আর্ যসত্য ঘ) গ ৌত্ম বুদ্ধ 

১.২ বসুমমত্র ক) চতু্র্ য গবৌদ্ধ সং ীমত্ 

১.৩ চতু্র্ যামব্রত্ খ) পার্শ্ যনার্ 

১.৪ পঞ্চমহাব্রত্  ) মহাবীর 

  

২. শূন্যস্থান্ পূরণ কডরা : 

২.১ গবমিরভা  মহাজনপদ  ড়ে উড়েমিল____গঙ্গা-যমুন্া____উপত্যকাড়ক গকন্দ্র কড়র । 

২.২ ম ড়ের রাজোনী মিল___ রাজগৃহ __ । 

২.৩ সব যজ্ঞানী হওয়ার পর মহাবীর পমরমচত্ হন___শ্রকবক্টলন্____ নাড়ম । 

২.৪ প্রর্ম গবৌদ্ধ সং ীমত্র আড়য়াজন করা হড়য়মিল ____ শ্রগৌিম বুডের ___মৃতু্যর পর । 

৩. দটুি বা ক্টিন্টি বাডকয দাও : 

৩.১ 'অ্ষ্টাক্টঙ্গক মাগ ট' কী ? 

উ:- দুুঃখ গর্ড়ক মুক্তি পাওয়ার জনয আটটট উপাড়য়র কর্া গ ৌত্ম বুদ্ধ বড়লমিড়লন। গসই আটটট 

উপায়ড়ক এক সড়ে বলা হয় অষ্টামেক মা য । মা য মাড়ন পর্। এইকারড়ে আটটট পর্ড়ক বলা হয় 

অষ্টামেক মা য । 

৩.২ 'মজঝিম পন্থা' বলডি ক্টক শ্রবাডিা ? 



উ:- মহাবীর কড়োর ত্পসযার উপড়র গজার মদড়য়মিড়লন। অনযমদড়ক গ ৌত্ম বুদ্ধ মড়ন করড়ত্ন 

কড়োর ত্পসযা মনব যাে বা মুক্তি গলভার উপায় নয়। আবার, চূোন্ত গভা -মবলাড়সও মুক্তির গখা োঁজ পাওয়া 

র্ায় না। গ ৌত্ম বুদ্ধ ত্াই মজক্তিম পমত্পাদ বা মেযপন্থার কর্া বড়লমিড়লন । 

৩.৩ শ্রকান্ সাক্টহডিয শ্রেডক জন্পদ-মহাজন্পদ সম্পডকট জান্া যায় । 

উ:- জজন ও গবৌড়দ্ধ সামহড়ত্য জনপদ-মহাজনপদ সম্পড়কয জানা র্ায় । 

৪. চার-পাাঁচটি বাডকয উত্তর দাও : 

৪.১ মহাজন্পদ গডে উডেক্টিল কীিাডব ? 

উ:-  মিস্টপূব য ষষ্ঠ িত্ক না াদ এক-একটা টা জনপড়দর ক্ষমত্া ক্রড়ম বােড়ত্ র্াড়ক। গসখানকার 

িাসড়করা র্ুদ্ধ কড়র মনড়জড়দর রাড়জযর সীমানা বাোড়ত্ র্াড়কন। গিাড়টা গিাড়টা জনপদগুমলর 

কড়য়কটট পমরেত্ হয় বড়ো রাড়জয। এই বড়ো রাজযগুমলই মহাজনপদ বড়ল পমরমচত্ হয়। জনপড়দর 

গর্ড়ক র্া আয়ত্ন ও ক্ষমত্ায় বড়ো ত্াই হড়লা মহাজনপদ। মহাজনপদগুমলর িাসকরা মিড়লন 

জবমদক র্ুড় র রাজাড়দর চাইড়ত্ অড়নক গবমি িক্তিিালী। ম ে হড়লা একটট উড়েখড়র্া য মহাজনপদ  

৪.২ শ্রবৌে ও জজন্ ধডম টর মডধয দটুি ক্টমল ও দটুি অ্ক্টমল শ্রলডখা । 

উ:- শ্রবৌে ও জজন্ ধডম টর মডধয দটুি ক্টমল : 

i. গবৌদ্ধ ও জজন েড়ম যর প্রবত্যক গ ৌত্ম বুদ্ধ ও মহাবীর মিড়লন ক্ষক্তত্রয় বংিজাত্। 

ii. গবৌদ্ধ ও জজন উভয় েম যই জন্মান্তরবাড়দ মবর্শ্াসী মিল।   

শ্রবৌে ও জজন্ ধডম টর মডধয দটুি অ্ক্টমল : 

i. গবৌদ্ধেড়ম য গভা  ও ত্যাড় র মেযবত্ী পর্ মজক্তিম অবলম্বড়নর কর্া বলা হড়য়ড়ি। জজনেড়ম য 

কড়োর ত্পসযা, ত্যা  ও ত্ার পািাপামি উপবাড়সর ওপরও গুরুত্ব গদওয়া হড়য়ড়ি।  

ii.গ ৌত্ম বুদ্ধ গকবলমাত্র জীব বা প্রােী হত্যারই মবড়রােী মিড়লন। জজনেড়ম য কড়োর অমহংসনীমত্র 

কর্া বলা হড়য়ড়ি। জজনরা জেবস্তুড়ত্ও প্রাড়ের অমিড়ত্ মবর্শ্াসী মিড়লন। 

 


