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•

1.

অতি সংতিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর

মান 2

প্রশ্ন- য ়াগ এর সংজ্ঞ়া নিখুি|

উত্তর :- সংস্কৃ ি যুজ (yuj) ধািু থেকে ‘থযাগ’এই িৎসম শব্দটির উৎপতত্ত হক়েকে যার অেথ হক া যুক্ত েরা| থসই
অকেথ জীবাত্মার সকে পরমাত্মার তম নকে থযাগ বক | স্বামী তবকবোনন্দ বক কেন জীবাত্মার সকে পরমাত্মার
তম কনর ববজ্ঞাতনে পদ্ধতি হক া থযাগ|
ববজ্ঞাতনে ধারণার উপর প্রতিতিি তন়েম-নীতিকে আধযাতিে ক্রমতবোকশর
জনয বযবহার েরাকেই ব া থযকি পাকর থযাগ| মহতষথ পিঞ্জত থযাগ এর সংজ্ঞা তিকি তগক়ে বক কেন, “ থযাগ:
তিত্ত-বৃতত্ত তনকরাধ:” অেথাৎ থযাকগর উকেশয হক া তিত্ত বা মন এবং বৃতত্ত বা োজ থে তনকরাধ বা রুদ্ধ েরা বা
তন়েন্ত্রণ েরা|

2. প্রশ্ন :-য ়াগ দর্শ নি কযটি স়াধি়ার কথ়া বি়া হনযনে?

উত্তর :- থযাগ িশথকন আটটি সাধনার েো ব া হক়েকে| এই সাধনা গুত কে এেসকে অষ্টাে থযাগ বা এইট ত ম্ব
থযাগা ব া হক়ে োকে| এই আটটি থযাগা হ ; 1-যম, 2-তন়েম, 3-আসন, 4-প্রাণা়োম, 5-প্রিযাহার,
ধযান এবং 8-সমাতধ|

6-ধারণা, 7-

3. প্রশ্ন :- অষ্ট়াঙ্গ য ়াগ ব়া ‘eight limbed’ য ়াগ়া ক়ানক বনি?

উত্তর :- মহতষথ পিঞ্জত র মকি আত্ম-উপ তি মুতক্ত

াকের উপা়ে| তেন্তু তিত্র এোগ্র নাহক উপ তি সম্ভব
ন়ে| পিঞ্জত এই তিত্ত থে শুদ্ধ ও তির এবং শান্ত েরার জনয থযাগসাধনার তনকিথ শ তিক়েকেন|পিঞ্জত িার থযাগসূকত্র
থযাগসাধনার থয আটটি পযথা়ে (যম, তন়েম, আসন,প্রাণা়োম,প্রিযাহার, ধারণা, ধযান ও সমাতধ) বা তবধান তিক়েকেন
িাকেই অষ্টাে থযাগ ব া হ়ে|
4. প্রশ্ন :- ম নক এবং কয প্রক়ার?
উত্তর:- অষ্টােকযাকগর প্রেম থযাগ বা সাধন হ যম|”অতহংসা-সত্তাস্ত্রা়ে-ব্রহ্মিযথপতরগ্রহা যমাাঃ”|যম এর পাাঁিটি পযথা়ে
আকে |অতহংসা, সিয, অকে়ে, ব্রহ্মিযথ এবং অপতরগ্রহ এই পাাঁিটি সাধনা থে এেসাকে যম বক |
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5. প্রশ্ন :- নিযম কয প্রক়ার ও নক নক?
উত্তর :- অষ্টাে থযাগ এর তিিী়ে পযথা়ে হ তন়েম | তন়েম পাাঁি প্রোর এগুত
িপসযা, (ঘ) স্বাধযা়ে ও (ঙ) ঈশ্বর প্রাণীধান |

হক া (ে) থশৌি, (খ) সকন্তাষ, (গ)

6. প্রশ্ন :- আসি ও আসিনসনি নক?
উত্তর:- অষ্টােকযাকগর িৃ িী়ে সাধকনর নাম আসন|থয অবিা়ে িীঘথসম়ে তবনা েকষ্ট তির বকস োো যা়ে িাকে
আসন বক |থমরুিণ্ডকে থসাজা থরকখ মাো গ া এবং বিি উন্নি েকর এে আসকন তিন থেকে িার ঘণ্টা
বকস োেকি পারা থে আসন তসতদ্ধ বক |আসকন তসতদ্ধ হক শীি-গৃষ্ম, িু ধা-িৃ ষ্ণা অনুেূি হ়ে না|আসন থে িুই
প্রোকর োগ েরা যা়ে এে ধযানাসন এবং িুই স্বািয আসন|
7. প্রশ্ন :- প্র়াণ়ায়াম ক়ানক বনি ইহ়া কয প্রক়ার ও নক নক?
উত্তর :- শ্বাস প্রশ্বাকসর তন়েন্ত্রণ েরা থে প্রাণা়েম ব , প্রাণা়োম এর সাহাকযয প্রাণবা়েু ও মন তির হ়ে| প্রাণা়েম
তিন প্রোর যো পূরে, কুম্ভে এবং থরিে|
পূরে - বাইকরর বা়েুকে শরীকরর মকধয আেষথণ েরাকে পূরব বক |
কুম্ভে - থিকহর তেির বা়েুকে আবদ্ধ েকর রাখা থে কুম্ভে বক |
থরিে - বা়েুকে থিহ থেকে বার েকর থি়ো থে থরিে

বক |

8. প্রশ্ন :- য ়াগ র়্াস্ত্র মনে নিনত্তর অবস্থ়া সম্বনে নিখুি|
উত্তর :- থযাগ শাস্ত্র মকি তিকত্তর অবিা পাাঁি প্রোর - তিপ্ত, মূঢ়, তবতিপ্ত, এোগ্র ও তনরুদ্ধ| রকজাগুকণর আতধকেয
তিত্ত তিপ্ত হ়ে| িকমাগুকণর আতধেযবসি তিত্ত মূঢ় হ়ে | রজশিািীর িন্দ্ববসি তিত্ত তবতিপ্ত হ়ে| সত্ত্বগুকণর প্রোকব
এোগ্র হ়ে| এোগ্র অবিাকে তনরুদ্ধ অবিা ব া হ়ে এই অবিা়ে তিত্ত অন্তমুথখী হ়ে | এর ফক জীবাত্মা পরমাত্মা
সকে তমত ি হ়ে এবং এই অবিাকেই সমাতধ বক | সমাতধ থয থোন থযাকগর অতন্তম সাধনা|
9. প্রশ্ন :- এক়াগ্র নিত্ত ক়ানক বনি?
উত্তর :- মনকে তন়েন্ত্রণ েকর এেটি তনতিথ ষ্ট িাকন তির েরার প্রকিষ্টাকে এোগ্রতিত্ত বক | এে বৃতত্ত তনবৃত্ত হক
যতি িারপর ঠিে এেই রেম বৃতত্ত সতক্র়ে হক়ে ওকে এবং অনুরূপ বৃতত্তর প্রবাহ ি কি োকে থসই তিত্তকে
এোগ্রতিত্ত বক | সাধারণি নাতসোর অগ্রোকগ ভ্রুমকধয এবং হৃিক়ে মনকে তির েরার থিষ্টা েরা হ়ে যাকি
এোগ্রিা াে েরা যা়ে|
10. প্রশ্ন :- ধ়ারণ়া নক?
উত্তর :- অষ্টােকযাকগর ষি সাধকনর নাম ধারণা| তিত্ত বা মনকে থিশ বা িান তবকশকষ থবাঁকধ রাখার নাম
ধারণা| বাইকরর তবষ়ে থেকে তনবৃত্ত েকর থোন এে তবকশষ িাকন তিত্র বা মনকে তির েকর রাখার নাম
ধারণা|
11. প্রশ্ন :- ধযান ক়ানক বনি?
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উত্তর :- অষ্টাে থযাকগর সপ্তম সাধকনর নাম ধযান |মনকে বাতহযে অনযানয বস্তুর থেকে সতরক়ে ধযা়েও বস্তুর
প্রতি অতবতিন্নোকব িীঘথ সম়ে তির রাখাকে ধযান বক |ধযান গাঢ় থেকে গাঢ়ির হক তিত্তবৃতত্তর নীকরাধ হ়ে|

12. প্রশ্ন :- সম়ানধ ক়ানক বনি?
উত্তর :- অষ্টাে থযাকগর অষ্টম এবং সবথকশষ সাধন সমাতধ| থোন তবষক়ে িীঘথিন ধযান েরকি েরকি মন ধযা়ে
বস্তুর আোর ধারণ েকর এবং ধীকর ধীকর ধযা়েও বস্তুকি ত ন হক়ে যা়ে| মকনর এই অবিাকে সমাতধ বক
সমাতধ থযকোকনা থযাকগর অতন্তম িয| থযাগশাকস্ত্র ধারণা ধযান ও সমাতধ থে এেকত্র সংযম বক |যম, তন়েমাতি
অষ্টােকযাকগর বাতে পাাঁিটি সাধনকে সংযকমর থসাপান বক |
13. প্রশ্ন :- আন্তর্শ়ানেক য ়াগ নদবস যক়াথ়ায প়ািি কর়া হয?
উত্তর :- 2014 তিস্টাকব্দর 11 তিকসম্বর তবকশ্বর 193 টি থিকশর প্রতিতনতধরা 21 জুন-থে আন্তজথাতিে থযাগ
তহকসকব থঘাষণা েকরন|

তিবস

একুকশ জুন 2015 প্রধানমন্ত্রী নকরন্দ্র থমাতির পতরিা না়ে প্রা়ে 35 হাজার 985 জন বযতক্ত তিতির রাজপকে িীঘথ
35 তমতনট বযাপী এে ক্লাকস তমত ি হন এবং প্রেম আন্তজথাতিে থযাগ তিবস পা ন েকরন| এটি এেটি Guinness
record থযখাকন 35 হাজার 985 জন বযতক্ত এেটি ক্লাকস এেসাকে তমত ি হক়েতেক ন|
14. প্রশ্ন :- হেকযাকগর েমথ গুত

তে তে?

উত্তর :- হেকযাকগর েিগুত তক্র়ো রক়েকে একির মকধয অনযিম হক া ষটেমথ| এে -কধৌতি,
– থনতি, িার – ত্রাটে ,
পাাঁি -কনৌ ী এবং ে়ে -োপা োতি|

িুই – বতে, তিন

এোডাও এেটি উকিখকযাগয তক্র়ো হ গজনী থযখাকন আপন বা়েুর সাহাকযয পােি ীর মকধয অবতিি অজীণথ
খািযবস্তুকে েকর বার েকর থিও়ো হ়ে িাকে বমন বক |
15. প্রশ্ন :- হেকযাকগর প্রাণা়োম এবং বন্ধ তক্র়ো গুত র নাম উকিখ েরুন |
উত্তর :- হেকযাকগর প্রাণা়োম গুত আট প্রোকরর যো, - এে - সূযথকেি, িুই - উজ্জাই, তিন - সীৎোরী,
িার - তশি ী, পাাঁি - েতস্ত্রো, ে়ে - ভ্রমরী, সাি - মূেথা এবং আট – প্লাবনী|
হেকযাকগর উকিখকযাগয বন্ধ তক্র়ো গুত

হ

– মূ বন্ধ, উড্ডী়োন বন্ধ,

জ ন্ধর বন্ধ ইিযাতি |

বনকের প্রকের উত্তর গুবল বনকেরা তৈবর রকি|
সংতিপ্ত প্রশ্ন :

মান 5.

1/ য োগঅভ্যোস এর জন্য অবশ্য পোলন্ীয় নন্য়মগুনল সম্বন্ধে নলখুন্|
2/ থযাগশাকস্ত্রর ক্রমতবোশ সম্বকন্ধ সংকিকপ বণথনা েরুন|
রিনাধমী প্রশ্ন:

মান 10.
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1/ থযাকগর তবোগ সমূহ তবোতরি আক ািনা েরুন|
2/ রাজ থযাগ এবং হেকযাগ সম্বকন্ধ যা জাকনন ত খুন|
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