
B.A. Semester-VI (Honours) Examination, 2020 (CBCS) 

Subject: Philosophy 

Paper: DSE-3 

Full Marks: 60                                            Time: 3 Hours 
The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words as per as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ ংখ্যাগুক্ষ পূণণমান ক্ষনর্দণলক। 
পরীিার্ণীর্ক যর্াম্ভব ক্ষনর্জর ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব। 

1. Answer any six of the following questions:                                                 5×6=30 

ক্ষনম্নক্ষক্ষখ্ে যয যকান ছয়ক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও।  

a) What was the status of nature in Ancient Indian Civilization? 

প্রাচীন ভারেীয় ভযোয় প্রকৃক্ষের স্থান যকমন ক্ষছ? 
b) Explain, after Rabindranath, how we are in harmony with nature. 

আমরা কীভার্ব প্রকৃক্ষের র্ে মক্ষিে ো রবীন্দ্রনার্র্ক অনুরণ কর্র বযাখ্যা কর। 

c) What is ‘brahmavihār’ in the thought of Rabindranath? 

রবীন্দ্রনার্র্র ভাবনায় ‘ব্রহ্মক্ষবার’ কী? 

d) Explain the view of Rabindranath that truth points to infinite reality surpassing all facts. 

েয ক ের্যর্ক অক্ষেক্রম কর্র অনন্ত র্েযর ক্ষদর্ক চাক্ষে কর্র- রবীন্দ্রনার্র্র এই মেক্ষি বযাখ্যা কর্রা। 

e) ‘We find in perfect love the freedom of our self’- Discuss after Rabindranath Tagore. 

‘শুদ্ধ যপ্রর্মর মর্যযই আমরা ক্ষচর্ত্তর মুক্ষি াভ কক্ষর’: রবীন্দ্রনার্ ঠাকুরর্ক অনুরণ কর্র আর্াচনা কর। 

f)  What is the most important lesson that man could learn from his life? 

মানু োর জীবন যর্র্ক বণার্পিা গুরুত্বপূণণ কী ক্ষলিাাভ করযে পার্র? 

g) What does Tagore mean by our ‘Ethical Nature’? 

রবীন্দ্রনার্ আমার্দর ‘ননক্ষেক প্রকৃক্ষে’ বর্ে কী যবাঝার্ে যচর্য়র্ছন? 
h) What is ‘spiritual sleep’ according to Lord Buddha? Answer in the light of the Sadhana. 

বুদ্ধর্দর্বর মর্ে ‘আযযাক্ষিক ক্ষনদ্রা’ কী? াযনা অনুযায়ী উত্তর দাও। 

2. Answer any three of the following questions.                                                     10×3=30 

(যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও।) 

a) How does Rabindranath maintain that the state of realizing our relationship with all was 

considered in India to be the ultimate end of humanity? Discuss. 

রবীন্দ্রনার্ কীভার্ব যদক্ষখ্র্য়র্ছন যয কর্র র্ে আমার্দর যযাগ উপক্ষি করা ভারেবর্ণ মনুযর্ত্বর চরম িয বর্ 

গণয করা ে? আর্াচনা কর। 

b) What does Tagore mean by ‘the problem’ towards self-realization in the essay ‘The Problem of 

Self’? 

‘বযক্ষিত্তা’ প্রবর্ে ‘মযা’ বর্ে রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর কী বুক্ষঝর্য়র্ছন? 

c) Following Rabindranath critically explain the role of evil in achieving universal life. 

রবীন্দ্রনার্ অনুরর্ণ ক্ষবশ্বজীবন ার্ভ অশুর্ভর ভূক্ষমকা ক্ষবচার বযাখ্যা কর। 

d) Explain, after Rabindranath Tagore, the role of Karma in realization of universe. 

রবীন্দ্রনার্ ঠাকুরর্ক অনুরণ কর্র ব্রহ্মার্ের উপক্ষির্ে কর্মণর ভূক্ষমকা বযাখ্যা কর্রা। 

e) Explain Rabindranath’s concept of the Good. 

যেয় ম্বর্ে রবীন্দ্রনার্র্র যারণাক্ষি বযাখ্যা কর্রা। 

 


