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(Time: 2-1/2 hrs.)                                   (Marks: 75) 

Note:  

1. All questions are compulsory. 

2. Figures to the right indicate marks. 

 

1. (a) What are the three stages of existence as put forward by Soren Kierkegaard? Explain.   (15) 

OR 

   (b) Examine Frederich Nietzsche’s critique of slave morality.                                             (15) 

 

2. (a) Elucidate the argument offered by Plato (in Phaedo) on immortality of soul.                  (15) 

OR 

   (b) Explain Vedantic view of transmigration of soul.                                                            (15) 

 

3. (a)What are the solutions offered by St. Augustine to the problem of evil? Discuss.        (15) 

OR 

    (b) Give a detailed account of Sankaracharya’s view on evil.                                           (15) 

 

4. (a) Is Freud successful in posing a challenge to religion? Discuss.                                (15) 

 

OR 

(b) Explain M. N. Roy’s Humanist challenge to religion.                                              (15) 

                                              

 

5. Write short notes on any two of the following:                                                              (15) 

(a) Jaspers’ dialogical possibility of Existenz and Communication. 

(b) Resurrection.   

(c) Problem of evil and attributes of omnipotence and benevolence of God. 

(d) Marxist challenge to religion.  

 

*********** 
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(मराठी रूपाांतर) 
                                   २१/२ तास                           एकूण गणु (७५)                                      
सचूना :- (१) सर्व प्रश्न सोडवर्णे आर्श्यक आहे. 

               (२) उजर्ीकडील अकं पणूव गणु दर्ववर्तात. 

               (३) आर्श्यकता र्ाटल्यास इंग्रजी प्रश्नपत्रिका पाहार्ी. 
 

१.  (अ)  सोरेन कककेगादव प्रणणत   अस्ततत्र्ाच्या तीन अर्तथा   कोणत्या त े तपष्ट  करा.                                   १५ 

ककां वा 
      (ब)  फे्रडररक ननत्र्चेी गलुाम ननैतकतवेर्षयीची टीका तपष्ट करा.                                                              १५ 

 २.    (अ) प्लेटोच ेआत््याचा अस्ततत्र्ावर्षयीच ेकिडोतील यसु्ततर्ाद तपष्ट करा.                                                १५ 

ककां वा 
           (ब)   आत््याचा   देहान्त सकं्रमणावर्षयी र्ेदान्तातंील मत ेतपष्ट करा.                                                       १५ 

 ३.      (अ) दरुरतांच्या समतयेर्र सेंट ऑगतटीनने काय पयावयी उत्तर सचूचत केलआेहे यार्र चचाव करा.      १५ 

ककां वा 
      (ब)   र्कंराचायाांची दरुरतांवर्षयीची मत े  याबद्दलची   तपर्ीलर्ार   माहहती द्या.                १५ 

  ४.    (अ)   धमावला आव्हान   देण्यात   फ्रॉइड   यर्तर्ी ठरला का याबद्दलची चचाव  करा.                                      १५ 

ककां वा 
     (ब)   एम. एन. रॉय यांच ेधमावर्रील मानर्तार्ादाच े  आव्हान तपष्ट  करा.                                                     १५ 

 ५.  कोणत्याही दोहोंवर थोडतयात हटपा ललहा.                                                                                                        १५                                                              

       (अ) अस्ततत्र् आणण सरं्ाद यावर्षयी   एतपेसवच े  वर्चार. 

       (ब)  पनुरुत्थान. 

      (क) दरुरतांची समतया र् ईश्र्राचे सर्वर्स्ततमान आणण सर्वकल्याणकारी गणु. 

       (ड)   मातसवच े  धमावर्रील   आव्हान. 

***** 

 


