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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours Part-III Examination, 2021  

PHILOSOPHY 

PAPER: PHIA-VI 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

The figures in the margin indicate full marks. pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।  
Candidates should answer in their own words পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ  
and adhere to the word limit as practicable. উtর কিরেব। 

All symbols are of usual significance. 

Answer Question No. 1 within 150 words each and any three from the rest, 
taking one from each group, within 600 words each 

১ নং pে র উtর দাও, pিতিট ১৫০ শেbর মেধ  এবং pিতিট িবভাগ থেক একিট  কের p  িনেয়  
অন  য- কােনা িতনিট  pে র উtর দাও pিতিট ৬০০ শেbর মেধ    

1. Answer any one question from the following:
িনmিলিখত য- কােনা একিট  pে র উtর দাওঃ 

5×1 = 5

(a) What do you mean by Puruṣārtha? What are the different forms of Puruṣārtha?  
পুrষাথর্ বলেত কী বােঝা ? পুrষােথর্র চারিট pকার কী কী ?  

(b) State the essential marks of sthitaprajña.
িsতpেjর pধান লkণgিল উেlখ কেরা। 

(c) What is prescriptivism?  
িনেদর্শবাদ কােক বেল ? 

(d) Briefly explain Deontological Theory of Morality. 
কতর্বয্মুখী নিতক মতবাদ বলেত িক বাঝায় সংেkেপ বয্াখয্া কেরা। 

(e) Distinguish between magic and religion. 
যাd ও ধেমর্র মেধয্ পাথর্কয্ দখাও। 

(f) Do you think that the religion which man follows is sacred or profane? 
tিম িক মেন কেরা য মানুষ য ধমর্ অনুসরণ কের, তা ধেমর্র drপ অথবা অ drপ ? 

  

 GROUP-A / িবভাগ-ক
(INDIAN ETHICS - ভারতীয় নীিতশাst) 

2. What is meant by karmayoga of Gita? Do you think that karmayoga has 
relevance in modern India? 
গীতার কমর্েযাগ বলেত কী বাঝায় ? tিম িক মেন কেরা বতর্মান ভারেত কমর্েযােগর pাসি কতা আেছ ? 

10+5
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3. What is the meaning of Dharma according to Mīmāṁsā and the Nyāya 
philosophy? Distinguish between sādhārana dharma and viśeṣa dharma.   
মীমাংসা ও নয্ায় দশর্ন মেত, ‘ধমর্’ বলেত িক বাঝায় ? সাধারণ ধমর্ ও িবেশষ ধেমর্র মেধয্ পাথর্কয্ 
দখাও। 

5+10

4. What is the meaning of Brahma-vihārabhāvanā? Discuss different kinds of 
Brahma- vihārabhāvanā. 
‘bhিবহারভাবনা’ কথািটর অথর্ কী ? এই pসে  িবিভn pকার bhিবহার ভাবনার আেলাচনা কেরা। 

5+10

  
5. Give an account of Anuvratas and Mahāvratas of Jaina Ethics. 

জন নীিতশােstর অনbুত এবং মহাbত-এর পিরচয় দাও। 

15

  

 GROUP-B / িবভাগ-খ
(WESTERN ETHICS - পা াত  নীিতশাst) 

6. Define Egoistic Hedonism. In this connection critically explain Gross and 
Refined Egoistic Hedonism. 

sূল আtসুখবােদর সংjা দাও। এই pসে  sূল ও মািজর্ত আtসুখবােদর তtt সিবচাের  বয্াখয্া কেরা। 

15

  
7. Explain and examine Ayer’s Emotivism as a theory of moral standard. 

নিতক মানদে র তtt িহেসেব এয়ােরর আেবগবাদ-এর বয্াখয্া ও িবচার কেরা।
10+5

  
8. Distinguish between Act-utilitarianism and Rule-utilitarianism. What are the 

different forms of Rule-utilitarianism?  

কমর্-উপেযাগবাদ ও নীিত-উপেযাগবােদর মেধয্ পাথর্কয্ কেরা। নীিত-উপেযাগবােদর িবিভn pকারgিল 
কী কী ? 

10+5

  
9. Discuss critically Kant’s Categorical Imperative. In this connection distinguish 

between Categorical Imperative and Hypothetical Imperative.  

কােnর িনঃশতর্ আেদশ তttিটর সিবচার আেলাচনা কেরা। এই pসে  িনঃশতর্ আেদশ ও শতর্াধীন 
আেদেশর মেধয্ পাথর্কয্ দখাও। 

12+3

  

 GROUP-C / িবভাগ-গ
(PHILOSOPHY OF RELIGION - ধমর্দশর্ন) 

10. What do you mean by ‘Philosophy of Religion’? Explain the nature and scope of 
‘Philosophy of Religion’. 
ধমর্দশর্ন বলেত িক বােঝা ? ধমর্দশর্েনর srপ ও পিরসর আেলাচনা কেরা। 

5+10

  
11. Critically discuss the cosmological argument for the existence of God. 

ঈ র অিsেtর সপেk জগত-কারণ িভিtক যুিkgিল সমােলাচনা সহকাের আেলাচনা কেরা। 
15
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12. Discuss the sociological arguments as against the existence of God. 
ঈ র অিsেtর িবপেk সমাজতািttক যিুkgিল আেলাচনা কেরা। 

15

  
13. What is comparative study of Religion? In this context explain and differentiate 

between the basic principles of Christianity and Islamic religion.   
ধেমর্র tলনামলূক আেলাচনা বলেত কী বাঝায় ? এই pসে  ি ান ধমর্ এবং ইসলাম ধেমর্র মৗিলক 
নীিতgিল উেlখপূবর্ক, উভেয়র মেধয্ পাথর্কয্ িনণর্য় কেরা। 

3+12

  
 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.  

 
——×—— 

 


