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

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

a) What is pramāna? 
মাণ কী? 

b) What are the four Noble truths? 

আযসত  চতু য় কী কী? 

c) What is anekāntavāda.?  

অেনকা বাদ কী? 

d) What is svabhāvavāda? 

ভা াদ কী?  

e) What is the asamavāyikāraṇa of the colour of a cloth? 

বে র েপর ‘অসমবািয়কারণ’ কী?  

f) What is the root cause of suffering according to Buddhists? 

বৗ মেত দুঃেখর মূল কারণ কী?  
g) What are the atomic vows (anuvrata-s) according to Jainism? 

জনমেত অনু ত িল কী কী? 

h) What is pratijňā? 

িত া কােক বেল?  

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

িন িলিখত য কান চারিট  ে র উ র দাও:    

a) Brief explain Jaina theory of syādvāda. 

জনমেত স াদবাদ ব াখ া কর।  



b) What is meant by kṣaṇika? Explain in the Buddhists doctrine of kṣaṇikatvavāda.  
‘ িণক’ বলেত কী বাঝায়? বৗ  িণকবাদ সংে েপ আেলাচনা কর। 

c) What are the pañcamahāvrata-s accepted by the Jaina-s? Explain briefly.  
জনমেত প মহা ত িল কী কী? সংে েপ আেলাচনা কর। 

d) Explain different types of laukikasanikarṣa according to Nyāya. 
ন ায় মেত িবিভ  কার লৗিকক সি কষ সংে েপ আেলাচনাকর। 

e) Why is viśeṣa admitted as an independent padārtha by Vaiśeṣika-s?  
বেশিষকগণ িবেশষেক ত  পদাথ েপ ীকার কেরেছন কন? 

f) Distinguish between svārthānumāna and parārthanumāna. 
াথানুমান ও পরাথানুমােনর মেধ  পাথক  কর।  

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

a) Explain the Cārvāka-s materialism.  
চাবাক জড়বাদ ব াখ া কর।  

b) Brief explain Jaina anekāntavāda. 
জনমেত অেনকা বাদ ব াখ া কর।  

c) State and explain the definition of samavāya as admitted by the Vaiśeṣika-s. 
বেশিষক স ত সমবােয়র ল ণ উে খ কর ও ব াখ া কর। 

 

 


