ব ৌদ্ধ নীতিত দ্যা
সংতিপ্ত উত্তর দ্াও।
১।শীল কাকক

(২ নম্বর )

কল?

২। পঞ্চশীল তক তক?
৩। অষ্টাতিক মাকগ কয়টি
ে
শীকলর উকেখ আকে?
৪। সমাতি কাকক কল?
৫। সমাতির পর্ায়গুতলর
ে
নাম বলখ।
৬। ব্রম্ভত হার কাকক কল?
৭। প্রজ্ঞা কাকক কল?
৮।ক ৌদ্ধদ্শকন
ে আিযাত্মিক পকের পর্ায়
ে কয়টি ও তক তক?
৯।ক ৌদ্ধদ্শকন
ে অষ্টাতিক মাকগরে নাম উকেখ কর।
১০। ুদ্ধকদ্ শ্রমণকদ্র জনয কয়টি শীকলর উকেখ ককরকেন?
১১। ব ৌদ্ধদ্শনে তণিে চারটি আর্সিয
ে
তক তক?
জজন নীতিত দ্যা
১। ত্মিরত্ন কাকক কল? ত্মিরকত্নর নামগুতল বলখ।
২। সমযক দ্শনে লকি তক ব াঝ?
৩। সমযক জ্ঞান লকি জজন দ্শকন
ে তক ব াঝান হকয়কে?
৪।‘ সমযক চাতরি’ লকি জজন দ্শকন
ে তক ব াঝান হকয়কে?
৫। মহাব্রি কাকক কল?
৬। অনুব্রি কাকক কল?
৭।মহাব্রি ও অনুব্রকির নামগুতল বলখ।
৮।অনুব্রি রূকপ অতহংসার অন্তর্ভক্ত
ে ত তিগুতল তক তক?
৯।অনুব্রিরূকপ ব্রম্ভচর্রে অন্তর্ভক্ত
ে ত তিগুতল উকেখ কর।
১০।অনুব্রি রূকপ অপতরগ্রহর অন্তর্ভক্ত
ে ত তিগুতল তক তক?
সতিপ্ত প্রশ্ন (ব ৌদ্ধ ও জজন দ্শন)
ে
(5 marks) (১৫০ শকের মকিয)
১।ক ৌদ্ধদ্শকন
ে উতেতখি পঞ্চশীল সম্বকে সংতিপ্ত আকলাচনা কর।

২।ক ৌদ্ধদ্শনে অনুসাকর সমাতির ত তর্ন্ন পর্াকয়র
ে
সংতিপ্ত ত

রণ দ্াও।

৩।ব্রম্ভত হাকরর িািপর্ ে যাখযা কর।
৪।ক ৌদ্ধদ্শনে সম্মি অতহংসা নীতির সংতিপ্ত ত

রণ দ্াও।

৫।ক ৌদ্ধদ্শনে উতেতখি অষ্টাতিক মাগ সম্বকে
ে
সংতিপ্ত আকলাচনা কর।
৬।জজনদ্শকন
ে
তণিে ত্মিরকত্নর সংতিপ্ত ত

রণ দ্াও।

৭।মহাব্রি ও অনুব্রকির পােকয
ে তনণয়ে কর।
৮। জজন নীতিদ্শকন
ে বকন অতহংসাকক পরম িম ে লা হকয়কে?
৯।অনুব্রি রূকপ অতহংসাকক যাখযা কর।
Broad questions
১। পঞ্চশীকলর ত শদ্ ত

রণ দ্াও। ুদ্ধকদ্ প্র তিেি পঞ্চশীকলর লিয তক?

২।জজন নীতিশাকে স্বীকৃি মহাব্রি ও অনুব্রি এর সংতিপ্ত ত

রণ দ্াও।

৩। দ্ধ
ু কদ্ তনকদ্ে তশি অষ্টাতিক মাগ উকেক
ে
পূ ক
ে যাখযা কর।
৪।ক ৌদ্ধদ্শকন
ে
তণিে অতহংসা নীতি যাখযা কর।
৫।ক ৌদ্ধনীতিদ্শনে চারটি আর্ সকিয
ে
তনতহি আকে।আকলাচনা কর।

