
 
 

B. A. 5th Semester (Programme) Examination, 2022 

PHILOSOPHY 

Course ID: 50614                 Course Code: AP/PHI/503GE-I 

Course Title: The Religion of Man : R. N. Tagore 

Time: 2 Hours            Full Marks: 40 

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:                     2x5 = 10 

িন িলিখত য কান পাচঁিট  ে র উ র দাও:     

a) How many chapters are included in the book ‘The Religion of Man’?Mention the name of 
chapters. 

‘িদ িরিলিজওন অফ ম ান’ বইিটেত কয়িট ব  আেছ? কী কী? 
b) What is Dharma according to Rabindranath? 

রবী নােথর মেত ধম কী?  
c) What does Rabindranath Tagore mean by mukti?  

রবী নাথ মুি  বলেত িক বুিঝেয়েছন? 
d) What are the four stages of life? 

জীবেনর চারিট পযায় কী কী ?  
e) To whom does Rabindranath regard as Parama Puruṣa (the supreme Person)? 

রবী নাথ কােক ‘পরম পু ষ’ বেলেছন?  
f) How can virtue be achieved? 

সদাচািরতা িকভােব অজন করা যায়? 
g) What is Wisdom? 

া  িক? 
h) What are the two aspects of our fulfilment of life? 

আমােদর জীবেন পূণতার দুিট িদক কী কী ?  
2. Answer any four of the following questions:                             5x4=20                              

িন িলিখত য কান চারিট  ে র উ র দাও:    

a) Explain Tagore`s conception of Tapavana 

রবী নােথর তেপাবেনর ধারণািট ব াখ া কর৷ 
b) Why does Rabindranath distinguish religion from Institutional Religion? Explain in brief.  

রবী নাথ ধমেক কন ািত ািনক ধম থেক আলাদা কের দেখেছন? সংে েপ ব াখ া কর৷ 
c) How does music tune the harmony between Man and Universal Personality? Explain after 

‘Man`s nature’. 



 
 

সংগীত িকভােব মানুষ এবং পরম স ার মেধ  সাম েস র সুরিট বঁেধ দয়? মানুেষর ধম (Man`s Nature) 

ব  অনুসরণ কের লখ। 
d) Explain the notion of Supreme Man according to Tagore. 

রবী নাথেক অনুসরণ কের পরম মানেবর ধারণািট ব াখ া কর৷ 
e) Why does Rabindranath believe that Robinson Crusoe is the best book for boys that has been 

ever written? Discuss briefly. 

রবী নাথ কন ছেলেদর জন  রিবনসন ু েশা বইিটেক িচরকােলর সরা বেল মেন করেতন? সংে েপ 

আেলাচনা কর। 
f) Does muktimean liberation from the material world? Discuss after ‘Spiritual Freedom.’  

মুি  বলেত রবী নাথ িক সংসার জীবন থেক মুি  পাওয়ােক বুিঝেয়েছন?  আ ার মুি  ব  অনুসরণ কের 

লখ। 

3. Answer any one of the following questions:                         10x1=10 
িন িলিখত য কান একিট ে র উ র দাও:    

a) Explain the concept of ‘Man of my heart’  
’আমার মেনর মানুষ’-এর ধারণািট ব াখ া কর৷ 

b) Explain how do the four stages of life help a man resolve the conflicts of life and death to 
find fulfilment in his life? 

জীবেনর চারিট পযায় িকভােব জীবেনর সােথ মৃতু র িবেরাধেক িমিটেয় িদেয় জীবনেক পিরপূণ কের তােল 

আেলাচনা কর। 
c) Explain Tagore’s concept of ‘Surplus in Man’. 

রবী নাথেক অনুসরণ কের ‘মানুেষর মেধ  উদবৃ ’-এর ধারনািট ব াখ া কর।  
 

......................................... 

 

 


