
B. A. 3rd Semester (Programme) Examination 2022  

PHILOSOPHY 

Course ID: 30610                Course Code: AP/PHI/304SEC-1 

Course Title: Yoga Philosophy (Theory & Practice) 

Time: 1Hours 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) What are different types of Yoga? 

 িবিভ  কার যাগ কী কী? 

b) What are the different typesof bhakti yoga? 

ভি  যােগর িবিভ  কার িল কী কী? 

c) Define 'Yoga' according to Patanjali? 
পত িল ক অনুসরণ কের ' যাগ'এর সং া দাও। 

d) What is the meaning of the word ‘Yogamala’? 

‘ যাগমল’ শে র অথ কী? 

e) What is the ultimate goal of yoga? 

যােগর চরম ল  কী? 

f) Who is the Father of Yoga? 

যােগর জনক ক?  

g) What are the chapters of the ‘Yogasūtra’? 

‘ যাগসূ '’ এর অধ ায় িল কী কী? 

h) What is meant by āsana? 

আসন বলেত কী বাঝায়?  

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

িন িলিখত য কান দুিট  ে র উ র দাও:    

a) Briefly explain the nature of saranāgati. 
সংে েপ শরণাগিতর প ব াখ া কর।  

b) Explain the main characteristics of bhakti yoga. 
ভি েযােগর মূল বিশ  িল ব াখ া কর। 

c) Discuss the importance of ‘Yoga’ in the present Covid-19 situation. 
বতমান কািভড-১৯ পিরি িতেত ‘ যাগ’ এর  আেলাচনা কর। 

d) Explain briefly the aṣṭāṅga of Yoga. 



যােগর অ া  এর সংি  পিরচয় দাও। 

3. Answer any one of the following questions:                         10x1=10 

িন িলিখত য কান একিট ে র উ র দাও:    

a) Explain the distinction between jňānayoga and bhaktiyoga. 

ানেযাগ ও ভি েযােগর মেধ  পাথক  আেলাচনা কর।  

b) Explain briefly the concept of rajyoga. 

রাজেযােগর ধারণািট সংে েপ ব াখ া কর। 

c) Explain the main tenets of niskamakarma-Yoga. 

িন াম কমেযােগর প ব াখ া কর। 

 

 

 

 


