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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 syādvāda?  
স াদবাদ কী ?  

b) Why the system of Kaṇāda is called Vaiśeṣika? 
কণােদর স দায়েক বেশিষক বলা হয় কন? 

c) Which padārtha-s are both bhūta and mūrta in Vaiśeṣika metaphysics? 
বেশিষক অিধিবদ ায় কান কান পদাথ ভূত এবং মূ  উভয়ই? 

d) What are the five kinds of cittavṛtti in Yoga system?  
যাগদশেন পাঁচ কার িচ বৃি  কী কী? 

e) What are the sajātīya, vijātīya and svagatabheda?  
সজাতীয়, িবজাতীয় এবং গত ভদ কী?  

f) Mention the four types of ajīvadravya-s admitted in Jaina system. 
জনদশেন ীকৃত চার কার অজীব ব  উে খ কেরা। 

g) What are the kleśa-s in Yoga system?  
যাগদশেন শ কী কী?  

h) What do the Vaiśeṣika-s mean by padārtha?  
বেশিষকগণ ‘পদাথ’ বলেত কী বােঝন ? 

2. Answer any four of the following questions:                  5×4=20 
িন িলিখত য কােনা চারিট ে র উ র দাও: 

a) What is citta in Yoga system? Discuss different types of cittabhūmi in this context.        1+4 
যাগদশেন িচ  কী? এই সে  িবিভ  কার িচ ভুিম আেলাচনা কেরা। 

b) Make a distinction between Advaitavāda and Viśiṣṭādvaitavāda. 
অৈ তবাদ ও িবিশ াৈ তবােদর মেধ  পাথক  িনেদশ কেরা। 

c) State the Vaiśeṣika arguments for admitting samavāya as independent category. 



ত  পদাথ েপ সমবায় ীকােরর পে  বেশিষক দর যুি  দাও। 

d) Explain in brief akhyātivāda as a theory of error. 
মসং া  মতবাদ িহসােব অখ ািতবাদ সংে েপ ব াখ া কেরা। 

e) Explain in brief the aṣtāṅgayoga. 
অ া েযাগ সংে েপ ব াখ া কেরা। 

f) Explain in brief arthāpattipramāṇa after the Mīmāmsaka-s. 
মীমাংসকেদর অনুসরেণ অথাপি  মাণিট সংে েপ বণনা কেরা। 

3. Answer any oneof the following questions:                      10×1=10 
িন িলিখত য কােনা একিট ে র উ র দাও: 

a) Explain with examples different types of abhāva after theVaiśeṣika metaphysics. 
বেশিষক অিধিবদ া স ত িবিভ  কার অভাব পদাথ উদাহরণসহ আেলাচনা কেরা। 

b) Discuss the Saṁkara’s doctrine of māyā. 
আচায শ েরর মায়াবাদ আেলাচনা কেরা। 

c) Explain the concept of sāmāṇya as admitted by the Vaiśeṣika. Are ‘sāmānya’ and ‘jāti’ 
identical? Discuss                8+2 
বেশিষকস ত ‘সামান ’ পদাথিটর প ব াখ া কেরা। ‘সামান ’ ও ‘জািত’ কী অিভ ?  
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