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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। 

 

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

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে পাাঁচক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                       

a) What are the puruṣārtha-s of human life? 

j¡eh েীবশ্নের f¤l¦o¡bÑ…¢m L£ L£? 

b) What is b         āra in Buddhist philosophy? 

          hþ¢hq¡l L£? 

c)                                          ? 

N£a¡u ‘    ’      AbÑ L£? 

d) What is meant by anuvrata-s? 

অেুব্রে বিশ্নে ক্ষক যবাঝায়?  

e) What is nityakarma? 

ক্ষেেযকমণ ক্ষক?  

f) What is       ā in Jaina ethics? 

           ¢eSÑl¡ L£? 

g) Who is sthitadhī, according to the Gī ā? 

N£a¡ অেুসাশ্নর ¢ÙÛad£ যক? 

h) What is triratna, according to Jaina? 

    মশ্নে œlaÀ L£? 

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

   ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে চারক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                      

a) Explain the puruṣā    -                         -s. 



Q¡hÑ¡L ü£L«a f¤l¦o¡bÑ…¢m hÉ¡MÉ¡ Llz 

b) Explain           after Buddhism. 

যবৌদ্ধ মোেুসাশ্নর f’n£m hÉ¡MÉ¡ কর।  

c) What is lokasaṁgraha according to the Gītā ? 

গীোয় যিাকসংগ্রহ বিশ্নে ক্ষক যবাঝাে হশ্নয়শ্নে?  

d) Describe the concept of niṣ           according to the Gīt . 

গীোর ¢e×L¡j কশ্নমণর d¡lZ¡¢V ¢hhªa Llz 

e) Explain briefly the Jaina concept of saṁvara and nirjarā. 

জেেমশ্নে সংবর ও ক্ষেেণরা-এর ধারণা সংশ্নিশ্নপ বযাখ্যা কর।  

f) Explain the nature of ahiṁsā as stated in Jaina philosophy. 

জেে দশণশ্নে A¢qwp¡l ül©f hÉ¡MÉ¡ কর। 

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

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে একক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                      

a) Why is mokṣa known as the ultimate puruṣ     ? 

যমািশ্নক fljf¤l¦o¡bÑ hm¡ qu যকে? 

b) Explain the three pillars of Sikhism? 

¢nM ধশ্নমণর Ù¹ñ…¢m বযাখ্যা কর।  

c) Explain the concept of Jaina Liberation. 

জেে দশণশ্নে মুক্ষির স্বরূপ আশ্নিাচো কর।  


