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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 6th Semester Examination, 2022 

PHIADSE04T-PHILOSOPHY (DSE3/4) 

Time Allotted: 2 Hours  Full Marks: 50 

The figures in the margin indicate full marks. প্রান্তিক সীমার মধ্যস্থ সংখ্যান্তি পূর্ণমান ন্তনর্দণশ কর্র।  

Candidates should answer in their own words পরীক্ষার্ণীরা ন্তনর্ের ভাষায় যর্া সম্ভব শব্দসীমার মর্ধ্য 

and adhere to the word limit as practicable. উত্তর কন্তরর্ব। 

 Question No. 1 is compulsory and answer any two  from the rest 

১নং প্রশ্ন বাধ্যতামূলক এবং বাককগুকল থেকক থে-থকাকনা দুটি  প্রকশ্নর উত্তর দাও 

 

1. Answer any four questions from the following: 

ননম্নননিত যয-য োননো চারটি  প্রনের ঈত্তর দোওঃ  

5×4 = 20 

(a) Who are the “rishis”, according to Rabindranath? How do they act for common 

men?  

ঋন  োনদর বো য় ? োধোরণ মোনুনর জনয তোাঁরো  ীভোনব  োজ  নরন ? 

 

(b) What are the agreements or disagreements between Paramātmā and Antarātmā? 

রমোত্মো এবং ন্তরোত্মোর মনধয নম বো নম  ী ? 

 

(c) “Set yourselves free from the avidyā” — What is meant by avidyā here? 

‘‘নবদযো যথন  যতোমোনদর নননজনদর মুক্ত  নরো’’—  এিোনন নবদযো বনত  ী যবোঝোননো নয়নে ? 

 

(d) Explain in short the concept of Brahmavihāra. 

ব্রহ্মনবোনরর ধোরণো ংনেন নববৃত  নরো। 

 

(e) “So we must know that the meaning of one self is not to be found in its 

separateness from God and others, but in the ceaseless realization of yoga, of 

union” — Explain the significance of these lines of Tagore‟s Sādhanā. 

‘‘অমোনদর বলযআ জোননত নব যয অত্মোর থথ ইশ্বর ও নযোনয যথন  নবনিন্ন নয় ঈনি  রো 

যোনব নো, ননরন্তর যযোনের মনধয, ংনযোনের মনধযআ এর থথ নননত।’’ —  রবীন্দ্রনোথ ঠোকুনরর 

‘োধনো’গ্রনের এআ েত্রগুনর তোৎযথ বযোিযো  নরো। 

 

(f) “….imperfection is not a negation of perfectness; finitude is not contradictory to 

infinity.” — Explain. 

‘‘….ূণথতো ূণথতোর নননধ নয়, যো ীনমত তো ীনমর নবরূদ্ধ নয়’’ —  বযোিযো  নরো। 

 

(g) “The animal intelligence knows facts, the human mind has power to apprehend 

truth.” — What is the difference between facts and truths?  

‘‘শুবুনদ্ধ তথযন  জোনন, মোনবমননর েমতো অনে তযন  ঈনি  রোর।’’ —  তথয ও নতযর 

মনধয োথথ য ননরূণ  নরো। 
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(h) Do you think that the keynote of Indian civilization is in its non-anthropomorphic 

attitude? Give reasons for your answers. 

তুনম ন  মনন  নরো যয ভোরতীয় ভযতোর মূমন্ত্র নননত অনে এর -নৃন নন্দ্র  দৃনিভঙ্গীনত ? ঈত্তনরর 

নে যুনক্ত দোও। 

 

   

2. Explain the „problem of Evil‟ according to Rabindranath Tagore written in his 

book „Sādhanā‟. 

রবীন্দ্রনোথ ঠোকুনরর ‘োধনো’ গ্রনের নুরনণ ‘মঙ্গনর মযো’ নবলনদ বযক্ত  নরো। 

15 

   

3. Do you think that Tagore‟s „Sādhanā‟ is deeply influenced by Upaniṣada?  

 Explain with example. 

তুনম ন  মনন  নরো রবীন্দ্রনোথ ঠোকুনরর ‘োধনো’ ঈনননদর দ্বোরো েভীরভোনব প্রভোনবত ? ঈদোরণ 

নযোনে বযোিযো  নরো। 

15 

   

4. “We seem to feel that the manifestation of the infinite in the finite forms of 

creation is magic itself, silent and visible.” Why Tagore regarded music as the 

purest form of art in which infinite is manifested? Discuss.  

‘‘অমরো নুভব  নর ীম ৃনির মনধয ীনমর প্র োল য় ঙ্গীনতর মোধযনম, ননস্তি ও দৃলযমোন’’—  

রবীন্দ্রনোথ য ন ঙ্গীতন  ীনমর নবত্রতম প্র োল বন মনন  নরনেনন —  অনোচনো  নরো। 

15 

   

5.  “Asato mā Sadgamaya, 

 tamaso mā jyotirgamaya, 

 mrityormā amṛtaṁgamaya” 

— Discuss this prayer of Upaniṣada with reference to „Sādhanā‟. 

 ‘‘নতো মো দেayeময় 

 তমনো মো যজযোনতেথময় 

 মৃনতযোমথো মৃতংেময়’’ 

—  ঈনননদর এআ প্রোথথনোনি ‘োধনো’র নুরনণ অনোচনো  নরো। 

15 

   

 N.B. : Students have to complete submission of their Answer Scripts through E-mail / Whatsapp to 

their own respective colleges on the same day / date of examination within 1 hour after end 

of exam. University / College authorities will not be held responsible for wrong submission 

(at in proper address). Students are strongly advised not to submit multiple copies of the 

same answer script. 
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