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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours Part-III Examination, 2020  

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 part, and any three from the rest, taking one 
from each group, within 600 words each 

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

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

5×1 = 5

(a) What is the meaning of the idea of Brahma-Vihārbhāvanā?  
‘bhিবহারভাবনা’ কথািটর অথর্ কী ? 

(b) State the essential features of Sthitaprajña. 
িsতpেjর pধান লkণgিল উেlখ কেরা। 

(c) Distinguish between motive and intention. 
উেdশ  এবং অিভpায়-এর মেধ  পাথর্ক  কেরা। 

(d) Write a brief note on Naturalism. 
pkিতবাদ সmেকর্ সংেkেপ লেখা। 

(e) Analyse the two concepts — the Sacred and the Profane. 
পিবt ও ধমর্সmnরিহত ইহজাগিতক িkয়া — এই ধারণাdিট িবে ষণ কেরা। 

(f) What are the fundamental principles of Hinduism? 
িহnুধেমর্র মূল নীিতgিল কী কী ? 

  

 GROUP-A 
িবভাগ-ক 

(INDIAN ETHICS-ভারতীয় নীিতশাst) 
2. What are the special features of Indian Ethics? — Discuss. 

ভারতীয় নীিতশােstর ৈবিশ gিল আেলাচনা কেরা।  
15

  
3. Karmanyevādhikāraste mā phaleṣu kadācana — Explain and examine the ethical 

theory involved in this assertion. 
‘‘কমর্েণ বািধকারেs মা ফেলষু কদাচন’’ — কথািটর অnিনর্িহত ৈনিতক মতবাদিট ব াখ া ও িবচার কেরা। 

10+5



B.A./Part-III/Hons./PHIA-VI/2020 

3087 2

4. Give an account of Anuvratas and Mahāvratas of Jaina Ethics. 
ৈজন নীিতশােstর অনুbত ও মহাbেতর পিরচয় দাও।  

15

  
5. Discuss the notion of ahiṁsā, after Bauddha and Jaina Philosophy. 

বৗd ও ৈজন দশর্েনর pিkেত ‘অিহংসা’ pত য়িট ব াখ া কেরা। 
15

  
 GROUP-B 

িবভাগ-খ 
(WESTERN ETHICS - পা াত  নীিতশাst) 

6. Discuss fully the object of Moral judgment. 
ৈনিতক িবচােরর িবষয়বst সmেকর্ িবstত আেলাচনা কেরা। 

15

  
7. Define Egoistic Hedonism. In this connection critically explain Gross and 

Refined Egoistic Hedonism. 
আtসুখবােদর সংjা দাও। এই pসে  s ূল ও মািজর্ত আtসুখবােদর তtt সিবচাের ব াখ া কেরা।  

5+10

  
8. Good Will alone is good in itself —  Elucidate. Why does Kant regard the moral 

law as a Categorical Imperative? Discuss. 
‘‘সিদcাই একমাt িনেজ িনেজ সৎ’’ — ব াখ া কেরা। কাn ৈনিতক িনয়মেক িনঃশতর্ অনুjা বেলেছন 
কন ? আেলাচনা কেরা। 

10+5

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

ৈনিতক মানদে র একিট তtt িহেসেব এয়ার-এর আেবগবাদ-এর ব াখ া ও িবচার কেরা। 
10+5

  
 GROUP-C 

িবভাগ-গ 
(PHILOSOPHY OF RELIGION - ধমর্দশর্ন) 

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

5+10

  
11. Explain and examine the Ontological argument for the existence of God.  

ঈ েরর অিsেtর পেk তttিবষয়ক যুিkিট ব াখ া ও িবচার কেরা। 
9+6

  
12. Discuss how Durkheim denies the existence of God in his Sociological theory. 

dেখর্ইম কীভােব তাঁর সমাজতািttক মতবােদ ঈ েরর অিst অsীকার কেরন, তা আেলাচনা কেরা। 
15

  
13. Write short notes on: (any two) 

টীকা লেখাঃ ( য- কােনা dিট ) 
(a) Hinduism / িহnু ধমর্  
(b) Islam / ইসলাম ধমর্  
(c) Christianity / ি ান ধমর্। 

7 2
1 ×2 =15
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