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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 পাচঁিট  ে র উ র দাও:     

a) What is the cause of sufferings according to the Buddhists? 

বৗ মেত দুঃেখর কারণ িক? 

b) is the meaning of ‘Jaina’? 

‘ জন’ শ িটর অথ িক?  

c) What are the Four Noble Truths? 

আযসত  চতু য় িক িক? 

d) What exactly is meant by the term ‘āstilka’ in Indian Philosophy?  

ভারতীয় দশেন ‘আি ক’ বলেত িঠক িক বাঝায়?  

e) Why is Cārvāka Philosophy called materialistic?  
চাবাক দশনেক জড়বাদী দশন বলা হয় কন ? 

f) What are the different types of karmas according to Vaiśeṣika-s? 
বেশিষক মেত কেমর কারেভদ িল িক িক? 

g) Are the pramāṇa-s admitted by the Naiyāyika-s? 
নয়ািয়ক ীকৃত মাণ িল িক িক? 

h) What is the meaning of the term ‘Darśana’? 
‘দশন’ শ িটর অথ িক?  

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

িন িলিখত য কান চারিট  ে র উ র দাও:    

a)  Explain five avayava-s of parārthānumāna.                  
পরাথানুমােনর পাচঁিট অবয়ব ব াখ া কর।        

b) Explain the second Noble Truth advocated by Bauddha Philosophy. 
বৗ দশন বিতত ি তীয় আযসত িট ব াখ া কর। 

c) On what grounds does the Cārvāka-s reject anumāna as a separate pramāṇa?  
চাবাকগণ কানযুি েত অনুমােনর ত  ামাণ  খ ন কেরেছন? 

d) What are the distinctions between mahābrata and anubrata? 



মহা ত ও অনু েতর মেধ  পাথক িল িক িক?  
e) Discuss different kinds of laukika sannikarṣa after Nyāya.  

ন ায়মেত িবিভ কার লৗিকক সি কষ সংে েপ আেলাচনা কর।    
f) Explain briefly the Buddhist doctrine of momentariness. 

বৗ  িণকবাদ সংে েপ ব াখ া কর।                                         

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

a) What is abhāva, according to the Vaiśeṣika-s? What are the different kinds of 
abhāva? Explain with examples.            2+8=10 
বেশিষক মেত অভাব িক? অভােবর কারেভদ িল উদাহরণসহ ব াখ া কর।        

b) Explain the Eightfold path of Buddhism.  
বৗ মেত অ াি কমাগ ব াখ া কর।   

c) Cārvāka-s denies anumāna as an independent source of valid knowledge? Explain. 
চাবাক দাশিনকরা কন অনুমানেক ত  মাণ বেল ীকার কেরন না? ব াখ া কর।     

 

 


