
 
 

B. A. 3rd Semester (Hons.) Examination, 2022 

PHILOSOPHY 

Course ID: 30611                   Course Code: AH/PHI/301C-5 

Course Title: Indian Ethics 

Time: 2 Hours            Full Marks: 40 

The figures in the right hand side margin indicate full marks. 
Candidates are required to give their answers in their own words as for as practicable. 

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 caturvarga? 

চতুবগ িক?                                                                                                                             

b) Who is the founder of Sikhism? 

িশখধেমর ব া ক?                                                                                                                                                                

c) What are the pañcaśīla-s according to Buddhists? 

বৗ মেত প শীল িল িক িক?                                                                                                                           

d) What do the Jainas mean by non-violence? 

জনরা অিহংসা বলেত িক বােঝন?                                                                                                                      

e) What is śreyas? 

য়স িক? 
f) What is the etymological meaning of the term puruṣārtha? 

পু ষাথ শে র বু ৎপি গত অথ িক?           

g) What is daśabandha according to Sikhism? 

িশখধম মেত দশব  িক?                                                            

h) Who is called sthitaprajňa according to the Gītā? 

ি ত  কােক বেল? গীতা অনুসাের উ র দাও।                                                   

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

িন িলিখত য কান চারিট  ে র উ র দাও:    

a) Briefly discuss the triratṇa of Jainism. 
জন ি র িল সংে েপ আেলাচনা কর।                                                                                               

b) What are the four ends of human life? Explain briefly one of them. 
মানব জীবেনর চারিট পু ষাথ কী কী? তােদর যেকােনা একিট সংে েপ ব াখ া কর। 

c) Describe the concept of janmāntarvāda (rebirth). 
জ া রবােদর ধারণািট িববৃত কর।                                                                                                     



 
 

d) Briefly explain the pillars of Sikhism. 
িশখ ধেমর িল সংে েপ ব াখ া কর।                                                                                                                           

e) Give an account of samyakcāritra or right conduct according to the Jainas. 
জনদশন অনুসাের সম ক চািরে র পিরচয় দাও।                                                                                           

f) Explain briefly the Jaina concept of mukti (liberation). 
জনদশেন মুি র প সংে েপ আেলাচনা কর।  

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

a) Explain the Jaina theory mahāvrata. Why paňcamahāvrata is important in Jainism?  5+5 
জনদশন ীকৃত মহা ত িল ব াখ া কর। কন প মহা ত জনধেম পূণ?    

b) Explain brahmavihāra according to the Buddhists?  
বৗ মেত িবহার ব াখ া কর। 

c) Explain the basic features of niṣkāmakarma according to the Gītā. 
গীতা অবল েন িন াম কেমর মূলৈবিশ িল ব াখ া কর।                                                                   

 

 

 

 

 

 


