B.A. Semester-VI (Honours) Examination, 2020 (CBCS)
Subject: Philosophy
Paper: CC-13
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 পূ ণণমান ক্ষনর্দণলক।
পরীিার্ণীর্ক যর্াম্ভব ক্ষনর্জর ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব।
1. Answer any six questions: (যয যকান ছয়ক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও।)
a) What does Rabindranath mean by the „surplus in man‟?

5 × 6 = 30

„মানু র্র মর্যয উদ্বৃ ত্ত‟ বর্ে রবীন্দ্রনার্ কী যবার্ঝন?
b) What is Karmayoga, according to Vivekananda?
ক্ষবর্বকানর্ের মর্ে কমণর্যাগ কী?
c) Explain briefly Vivekananda‟s concept of Practical Vedanta.
ক্ষবর্বকানর্ের মর্ে বযবাক্ষরক যবদার্ন্তর যারণাক্ষির ংক্ষিপ্ত বযাখ্যা দাও।
d) How does Rabindranath criticize institutional religions?
রবীন্দ্রনার্ কীভার্ব প্রাক্ষেষ্ঠাক্ষনক যর্মণর মার্াচনা কর্রর্ছন?
e) Explain the nature of Self, according to Iqbal?
ইকবার্র মর্ে আত্মার স্বরূপ বযাখ্যা কর।
f) Explain, according to Radhakrishnan, the peculiarity of the finite aspect of man.
রাযাকৃষ্ণার্নর মর্ে মানু র্র ীম ক্ষদকক্ষির ক্ষবর্লত্ব বযাখ্যা কর।
g) In what sense is Sri Aurobindo‟s concept of Yoga considered as integral? Explain.
কী অর্র্ণ শ্রীঅরক্ষবর্ের যযাগর্ক পূ ণণর্যাগ ক্ষার্ব ক্ষবর্বচনা করা য়? বযাখ্যা কর।
h) Bring out the significance of Gandhiji‟s view-- “Truth is God”.
„েযই ঈশ্বর’- গান্ধীজীর এই অক্ষভমর্ের োৎপযণ পক্ষরস্ফুি কর।
2. Answer any three questions: (যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও।)
10 × 3=30
a) How does Rabindranath try to solve the problem of evil? Explain.
রবীন্দ্রনার্ কীভার্ব অমঙ্গর্র মযার মাযার্নর যচষ্টা কর্রযছন? আর্াচনা কর।
b) Explain the Gandhian notion of Ahiṁsā?
অক্ষংা ক্ষবর্য় গান্ধীবাদী যারণাক্ষি বযাখ্যা কর।

c) Explain the nature of God, according to Iqbal.
ইকবার্র মর্ে ঈশ্বর্রর স্বরূপ বযাখ্যা কর।
d) Discuss the nature of ultimate reality, according to Sri Aurobindo.
শ্রীঅরক্ষবর্ের মর্ে পরম ত্তার স্বরূপ আর্াচনা কর।
e) Explain, according to Radhakrishnan, the characteristics of religious experience.
রাযাকৃষ্ণার্নর মর্ে যমণীয় অক্ষভজ্ঞোর ববক্ষলষ্টযমূ  বযাখ্যা কর।
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