
 
 

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

PHILOSOPHY 

Course ID: 30615            Course Code: AH/PHI/305SEC-1 

Course Title: Yoga Philosophy (Theory and Practice) 

Time: 1 Hours 15 Minutes           Full Marks: 25 

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:                       1x5 = 5 
িন িলিখত য কান পাচঁিট  ে র উ র দাও:     

a) Who is the author of Yogabhāṣya? 
যাগভােষ র রচিয়তা ক?  

b) What are the different stages of jňāna-yoga? 

ানেযােগর িবিভ  র িল িক িক?  

c) What is anāsakti yoga?  

অনাসি  যাগ িক?  

d) What is meant by śaraṇāgati? 

শরণাগিত িক?  

e) Who is Karmaphalatyagī?  

কমফলত াগী ক?  

f) What is meant by cittavṛttinirodha? 

িচ বৃি  িনেরাধ বলেত িক বাঝায়?  

g) What is meant by Karmasanyāsa? 

কমসন াস িক?  

h) What are the different types of Yoga? 

িবিভ  কার যাগ িক িক?  

2. Answer any two of the following questions:                             5x2=10                              

িন িলিখত য কান দুিট  ে র উ র দাও:    

a) Explain the concept of bhakti-yoga. 

ভি েযােগর ধারণািট ব াখ া কর। 

b) What are the different obstacles or barriers of Raj Yoga?  
রাজেযােগর িবিভ  অ রায় িল িক িক ? 

c) Explain after Buddhism the concept of vipāssanā in brief. 
বৗ মেত িবপাসনার ধারণা সংে েপ ব াখ া কর। 

d) Explain the idea of sthitaprajňa as upheld in the Gītā.  



 
 

গীতার ি ত ে র য আদেশর কথা তুেল ধরা হেয়েছ তা ব াখ া কর। 
3. Answer any one of the following questions:                         10x1=10 

িন িলিখত য কান একিট ে র উ র দাও:    

a) What type of action is prescribed in the Gītā for persons seeking liberation? Explain the 
nature of such type of actions.  
গীতায় মুমু  ব ি েদর জন  িক ধরেণর কম িনেদিশত হেয়েছ? সই কেমর প আেলাচনা কর। 

b) Explain the eight aṇga-s of yoga.  
যােগর অ া  ব াখ া কর। 

c) Explain and examine Jaina concept of ‘Yoga’. 

জনমত অনুসাের ‘ যাগ’ ত য়িটর অথ ব াখ া ও িবচার কর। 

 

 

 

 


