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

PHILOSOPHY 

Course ID: 50616                    Course Code: AH/PHI/503DSE-I 

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

C.  Bhāṣāpariccheda: (anumānaksṣnḍa), Viśvanātha Nyāyāpancānan  

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। 

Group: B 

The Religion of Man  
মানুেষর ধম  

1. Answer any five of the following questions:                    2x5 = 10 

িন িলিখত য কান পাঁচিট  ে র উ র দাও:     

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

িদ িরিলিজওন অ  ম ান বইিটেত কয়িট ব  আেছ? কী কী 

b) What is Dharma according to Rabindranath Tagore? 
রবী নােথর মেত ধম কী?  

c) What is Spiritual Freedom according to Rabindranath? 
রবী নাথ আধ াি ক অেথ মুি  বলেত িক বুিঝেয়েছন? 

d) What is Institutional Religion? 
ািত ািনক ধম িক?  

e) How can one realise the Man of their heart? 
ােণর মানুষেক িকভােব উপলি  করা যায়? 

f) What is perfect education according to Tagore? 
কৃত িশ া বলেত রবী নাথ িক বুিঝেয়েছন? 

g) How can a man attain fulfillment in his life?  
মানব জীবেন পূণতা অজন করা যায় িকভােব? 

h) Who is Visvakarma? 
িব কমা ক?  



2. Answer any four of the following questions:                             5x4=20                              

িন িলিখত য কান চারিট  ে র উ র দাও:    

a) What is the ultimate fulfillment of life? Discuss Rabindranath Tagore’s view in brief.  

জীবেনর পূণতার ধারণািট কমন? রবী নাথ ঠাকুর ক অনুসরণ কের সংে েপ লখ৷ 

b) Describe the memory of Tagore’s childhood as the inspiration for establishment of the school at 
Santiniketan. 
বাল  জীবেনর য ৃিতেক রবী নাথ তাঁর শাি িনেকতেন রিবদ ালয় িত ার রণা বেল মেন কেরেছন তা বণনা 

কর৷ 

c) Does Rabindranath mean to say Mukti is the 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। 

d) Explain in brief the role of virtue in Man’s nature in pursuance of Rabindranath. 

রবী নাথেক অনুসরণ কের মানবধেম সদাচােরর ভূিমকািট সংে েপ আেলাচনা কর৷ 

e)  How the actual truth in the Religion of Man reveals itself through Baul songs? Discuss briefly.  

বাউল সংগীেতর মেধ  িদেয় মানবধেমর কৃত সত িট িকভােব কািশত হয়? সংে েপ ব াখ া কর৷    

f) Explain the concept of Supreme Man in pursuance after Rabindranath Tagore. 
রবী নাথেক অনুসরণ কের পরমমানেবর ধারণািট ব াখ া কর৷ 

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

a) Write how does individuality acquire the dignity of Universal Personality according to 
‘Spiritual Union.’ 
আধ াি ক যাগ বা ‘Spiritual Union’ ব িট অনুসরণ কের লখ িকভােব ব ি স া িব জনীন স ার মিহমা 

অজন করেত পাের? 

b) Does Rabindranath  mean wisdom can only be obtained through Institutional Knowledge? How 
can a child achieve a creative life? Explain after ‘The Teacher.’     2+8 

রবী নাথ িক মেন কেরন া ধু ািত ািনক িবদ া থেকই অজন করা যায়? একিট িশ  িকভােব সৃজনশীল 

জীবন পেত পাের? The Teacher ব িট অনুসরণ কের লেখা। 

c) Distinguish between freedom and spiritual freedom? 

মুি  এবং আধ াি ক মুি র মেধ  পাথক  কর।  

 

  



Group: C 

  Bhāṣāpariccheda: (anumānaksṣnḍa)  

ভাষাপিরে দ (অনুমান খ )  

4. Answer any five of the following questions:                         2x5 = 10 

িন িলিখত য কান পাঁচিট  ে র উ র দাও:     

a) What does phalamukha gaurava mean?  
ফলমুখ গৗরব বলেত িক বাঝায়?  

b) What is vyāpatvāvacchedaka? 
ব াপতাবে দক িক? 

c) What are the two forms of parāmarśa? 
পরামেশর দুিট আকার িক িক? 

d) State the second definition of vyāpti according to Visvanātha. 
িব নাথেক অনুসরণ কের ব াি র ি তীয় ল ণিট িববৃিত কর।  

e) Following Visvanātha mention the names of hetvābhāsa-s. 

িব নাথেক অনুসরণ কের হ াভাস িলর নাম উে খ কর।  

f) What is meant by anāgatalīṅga? 

অনাগত িল  বলেত িক বাঝায়?  

g) Which hetvābhāsa-s act as immediate impediments in case of anumiti? 

কান কান হ াভাস অনুিমিতর ে  সা াৎভােব িতব ক হেয় থােক? 

h) What does sādhyabadanya mean in the first definition of vyāpti?  

ব াি র থম ল েণ ‘সাধ বদন ’কথািটর ারা িক অথ সূিচত হয়?  

5. Answer any four of the following questions:                                   5x4=20                              

িন িলিখত য কান চারিট  ে র উ র দাও:    

a) Explain the significance of the following  instruction of Muktāvalī– 
yena sambandhen asādhyaṁ tenaiva sambandhena sādhyavān bodhyaḥ. 

মু াবলীর িন িলিখত অনুশাসনিট ব াখ া কর –  

‘ যন স ে ন সাধ ং তৈনব স ে ন সাধ বা  বাধ ঃ’ 

b) Vyāptijňānakaraṇakaṁ jňānaṁ anumitiḥ  -  
Critically explain this definition of anumiti.  
‘ব াি ানকরণকং ানং অনুিমিতঃ’ – অনুিমিতর এই ল ণিটর সিবচার ব াখ া কর। 

c) Define viruddha hetvābhāsa. Explain the definitionwith suitable example.  
িব  হ াভােসর ল ণ দাও। উপযু  দৃ া  সহেযােগ এই ল েণর অথ ব াখ া কর।  



d) What does pakṣatā mean? In what sense siddhi is regarded as prativandhaka in case of inferential 
cognition?  
প তা বলেত িক বাঝায়? কান অেথ িসি েক অনুিমিতর ে  িতব ক বেল গণ  করা হয়?  

e) Make a distinction between aśrayāsiddhahetvābhāsa and svarūpāsiddhahetvābhāsa 
আ য়ািস  হ াভাস ও পািস  হ াভােসর মেধ  পাথক  কর।  

f)  Explain the process of origination of inferential cognition after Visvanātha. 
িব নাথেক অনুসরণ কের অনুিমিতর উৎপি র ি য়া ব াখ া কর। 

6. Answer any one of the following questions:                               10x1=10 

িন িলিখত য কান একিট ে র উ র দাও:    

a) Define parāmarśa after Visvanātha. Explain the argument for admitting parāmarśa as a 
necessary prerequisite for origination of inferential cognition.  
িব নাথেক অনুসরণ কের পরামেশর ল ণ দাও। অনুিমিত ােনর উৎপি র আবিশ ক পূবশত িহসােব পরামশ 

ীকােরর পে  িব নােথর যুি  িল ব াখ া কর। 

b) What according to Visvanātha are the karaņa and vyāpāra of anumiti?  Why jňāyamāna līṅga is 
not regarded as the karaņa of anumiti? Explain.  
িব নােথর মেত অনুিমিতর করণ ও ব াপার িক িক? কন ায়মান িল েক অনুিমিতর করণ বেল ীকার করা 

হয়িন? ব াখ া কর।   

c) Explain and illustrate the different kinds of savyabhicārā hetvābhāsa after Bhāṣāpariccheda and 
Muktābalitīkā.                                       
সব িভচার হ াভােসর কারেভদ িল ভাষাপিরে দ ও মু াবলীটীকা অবল েন ব াখ া কেরা। 
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