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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. General Part-III Examination, 2022  

PHILOSOPHY 

PAPER: PHIG-IV 

Time Allotted: 3 Hours Full Marks: 100 

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 any one part each from GROUP-A and GROUP-B 
িবভাগ-ক এবং িবভাগ-খ এর pিতিট থেক য- কােনা একিট  কের খে র উtর দাও 

GROUP-A
িবভাগ-ক 

Part-I / খ -১ 

(BHĀGAVAD GĪTĀ / ভগবদ ্  গীতা) 

Answer Questions No. 1 and 6 compulsorily and any two from the rest 
১ নং ও ৬ নং p  বাধ তামূলক এবং অন  য- কােনা dিট pে র উtর দাও 

1. Answer any five questions from the following:
িনmিলিখত েয-েকােনা পাঁচিট  pে র উtর দাওঃ 

2×5 = 10

(a) What is Karmayoga? 
কমর্েযাগ বলেত িক েবাঝায় ? 

(b) What is Brāhmhisthiti? 
bাhীিsিত কােক বেল ? 

 

(c) What is the meaning of ‘Sreya’ and ‘Preya’?
‘ে য়’ ও ‘েpয়’ শbdিটর অথর্ িক ?  

(d) Why is the body different from self?
েদহ আtার েথেক িভn েকন ? 

(e) Who is unfit to have knowledge? 
jানলােভর অেযাগয্ েক ? 

(f) What is Svadharma? 
sধমর্ িক ? 

(g) What is Yajña? 
যj বলেত িক েবাঝায় ? 
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(h) What is the meaning of Dharmayuddha? 
ধমর্যুd বলেত িক েবাঝায় ? 

  
2. What is the difference between Svadharma and Paradharma? Why Svadharma is 

superior to Paradharma? Discuss. 
sধমর্ ও পরধেমর্র পাথর্কয্ েকাথায় ?  sধমর্ পরধমর্ অেপkা উৎk  েকন ? আেলাচনা কেরা। 

9+6

  
3. How the eternity of self is explained in the second adhyāya of Bhagavad Gita? 

ভগবd গীতার িdতীয় অধয্ােয় আtার িনতয্তা িকভােব বয্াখয্াত হেয়েছ ? 

15

 OR/অথবা 
 Discuss the means of attaining jñāna and the result of it as described in the 
fourth chapter of Bhagavad Gita. 
ভগবd গীতার চtথর্ অধয্ােয় বিণর্ত jানলােভর উপায় ও jানলােভর ফল আেলাচনা কেরা। 

15

  
4. What are the marks of Sthitaprajña? Discuss how it can be achieved. 

িsতpj বয্িkর িবেশষ লkণgিল িক িক ? িকভােব তা লাভ করা যায় আেলাচনা কেরা। 

15

  
5. How karma, akarma and vikarma differ from one another? Explain the concept 

of Nishkama karma in this context. 
কমর্, অকমর্ ও িবকেমর্র মেধয্ পাথর্কয্ েকাথায় ? এই pসে  িন াম কেমর্র ধারণািট বয্াখয্া কেরা। 

15

  
6. Write note on any one from the following: 

িনmিলিখত েয-েকান একিট  িবষেয়র উপর টীকা েলেখাঃ 
10×1 = 10

(a) Jñanayoga 
jানেযাগ 

(b) Avatāra tattva 
অবতার তtt 

(c) Necessity of control of sense organs to attain liberation
েমাkলােভ ইিndয় সংযেমর আবশয্কতা 

(d) Marks of Pandit. 
পি েতর লkণ। 

  

 Part-II / খ -২ 
(PRACTICAL ETHICS / ব বহািরক নীিতিবদ া) 

 Answer Question No. 1 and 6 compulsorily and any two from the rest 
১ নং ও ৬ নং p  বাধ তামূলক এবং অন  য- কােনা dিট pে র উtর দাও 

1. Answer any five questions from the following:
িনmিলিখত েয-েকােনা পাঁচিট  pে র উtর দাওঃ 

2×5 = 10

(a) What is practical ethics?  
বয্বহািরক নীিতিবদয্া বলেত িক েবাঝায় ? 
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(b) Distinguish between voluntary and non-voluntary euthanasia.
ঐিcক ও অৈনিcক kপাহতয্ার মেধয্ পাথর্কয্ কেরা। 

(c) What is radical feminism? 
চরমপnী নারীবাদ বলেত িক েবাঝায় ? 

(d) Mention the names of different theories of punishment.
শািs সmিকর্ত িবিভn মতবাদgিলর নাম উেlখ কেরা। 

(e) What is Human Rights? 
মানবািধকার বলেত িক েবাঝায় ? 

(f) Distinguish between Suicide and Euthanasia.
আtহতয্া ও kপাহতয্ার মেধয্ পাথর্কয্ েকাথায় ? 

(g) What is environmental ethics? 
পিরেবশগত নীিতিবদয্া বলেত িক েবাঝায় ? 

(h) What is Anthropocentrism? 
নৃেকিndক মতবাদ কােক বেল ? 

  
2. Discuss the arguments for and against suicide. 

আtহতয্ার সপেk ও িবপেk যুিkgিল আেলাচনা কেরা। 

7+8

  

3. Explain two main types of feminism. 

নারীবােদর মুখয্ dিট pকার সmেকর্ আেলাচনা কেরা। 

15

  

4. Explain the reformatory theory of punishment. Is it satisfactory? 

শািs সmেকর্ সংেশাধনাtক মতবাদিট বয্াখয্া কেরা। এিট িক সেnাষজনক ? 

10+5

  

5. What is the difference between anthropocentric and non-anthropocentric 
environmental ethics? Explain. 

নৃেকিndক ও অ-নৃেকিndক পিরেবশগত নীিতিবদয্ার মেধয্ পাথর্কয্ আেলাচনা কেরা। 

15

  
6. Write note on any one from the following: 

িনmিলিখত েয-েকােনা একিট  িবষেয়র উপর টীকা েলেখাঃ 

10×1 = 10

(a) Arguments against euthanasia 

kপাহতয্ার িবপেk যিুk 

(b) Human Rights 

মানবািধকার 

(c) Different types of suicide. 

আtহতয্ার িবিভn pকার। 
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 GROUP-B
িবভাগ-খ 

Part-I / খ -১ 

 (SOCIAL AND POLITICAL PHILOSOPHY / সামািজক এবং রাজনীিতক দশন) 
 Answer Question No. 1 and 6 compulsorily and any two from the rest 

১ নং ও ৬ নং p  বাধ তামূলক এবং অন  য- কােনা dিট pে র উtর দাও 
1. Answer any five questions from the following:

িনmিলিখত েয-েকােনা পাঁচিট  pে র উtর দাওঃ 
2×5 = 10

(a) What is culture? 
সংskিত বলেত িক েবাঝায় ? 

(b) Distinguish between association and community.
সংঘ এবং সmpদােয়র মেধয্ পাথর্কয্ েকাথায় ? 

(c) What is social group? 
সামািজক েগা ী বলেত িক েবাঝায় ? 

(d) Mention two differences between custom and law. 
pথা ও আইেনর মেধয্ dিট পাথর্কয্ উেlখ কেরা। 

(e) What is caste? 
জািত বলেত িক েবাঝায় ? 

(f) Name any two utopian socialist philosophers.  
কাlিনক সমাজতntবাদী েয-েকান d’জন দাশর্িনেকর নাম েলেখা। 

(g) What is class-attitude? 
ে ণী মেনাভাব বলেত িক েবাঝায় ? 

(h) What is democracy?  
গণতnt বলেত িক েবাঝায় ? 

  
2. ‘Society is a web of social relationship’— Explain. 

‘সমাজ হল সামািজক সmেকর্র জিটল জাল’—  বয্াখয্া কেরা। 
15

  
3. What are the main features of democracy? What are the different types of 

democracy? Distinguish between liberal democracy and social democracy. 
গণতেntর মূল বিশ য্gিল িক িক ? গণতেntর pকারেভদgিল িক িক ? উদারৈনিতক গণতnt ও 
সমাজতািntক গণতেntর মেধয্ পাথর্কয্ কেরা। 

5+2+8

  
4. What is moral code? How it can be distinguished from religious code? 

নিতক িবিধ িক ? ধমর্ীয় িবিধর েথেক এিটেক িকভােব পৃথক করা যায় ? 
5+10

  
5. What is socialism? Explain critically the nature of scientific socialism. 

সমাজতnt বলেত িক েবাঝায় ? বjািনক সমাজতেntর srপ সিবচার বয্াখয্া কেরা। 
5+10
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6. Write note on any one from the following: 
িনmিলিখত েয-েকান একিট  িবষেয়র উপর টীকা েলেখাঃ 

10×1 = 10

(a) Primary group and secondary group 
pাথিমক েগা ী ও েগৗণ েগা ী 

(b) Utopian socialism 

কাlিনক সমাজতntবাদ 

(c) Social class and social caste. 

সামািজক ে ণী ও সামািজক বণর্। 
  

 Part-II / খ -২
(PHILOSOPHY OF RELIGION / ধমদশন) 

 Answer Questions No. 1 and 6 compulsorily and any two from the rest 
১ নং ও ৬ নং p  বাধ তামূলক এবং অন  য- কােনা dিট pে র উtর দাও 

1. Answer any five questions from the following:
িনmিলিখত েয-েকােনা পাঁচিট  pে র উtর দাওঃ 

2×5 = 10

(a) Who advocates the animistic theory? 

সবর্pাণবােদর pবkা েক ? 

(b) What are the main arguments for the existence of God? 

ঈ েরর অিstসাধক pধান যুিkgিল িক িক ? 

(c) What is positivism? 

pতয্kবাদ িক ? 

(d) ‘Religion is nothing but biological need’ — Who said this? 

‘ধমর্ জব চািহদা িভn আর িকছুই নয়’ —  এিট েক বেলেছন ? 

(e) What is the ontological argument for the existence of God? 

ঈ েরর অিstসাধক লkণিভিtক যুিkিট িক ? 

(f) What is the meaning of the term ‘Mana’? 

‘মানা’ কথািটর অথর্ িক ? 

(g) What is agnosticism? 

অেjয়বাদ কী ? 

(h) What is the teleological argument for the existence of God? 

ঈ েরর অিstসাধক উেdশয্মূলক যুিkিট িক ? 
  

2. ‘Positivism and Agnosticism, both are complementary half-truths — Explain. 

pতয্kবাদ ও অেjয়বাদ, dিট অধর্সতয্ পিরপূরক মতবাদ —   বয্াখয্া কেরা। 

15
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3. Explain critically the Ghost Worship theory of Herbert Spencer. 

হাবর্াটর্ েsনসােরর েpত পূজা মতবাদিট সিবচার বয্াখয্া কেরা। 

15

  

4. What are the different views on the relation between magic and religion? Which 
view do you accept? 

ধমর্ ও যাdিবদয্ার সmn pসে  িবিভn মত িক িক ? েকান ্   মতিট tিম সমথর্ন কেরা ? 

10+5

  
5. Explain and examine the cosmological argument for the existence of God. 

ঈ েরর অিstসাধক িব তািttক যুিkিট বয্াখয্া ও িবচার কেরা। 

10+5

  

6. Write note on any one from the following: 

িনmিলিখত েয-েকান একিট  িবষেয়র উপর টীকা েলেখাঃ 

10×1 = 10

(a) Totemism 

েটােটমবাদ 

(b) God and existence of evil 

ঈ র ও অম েলর অিst 

(c) Animism. 

সবর্pাণবাদ। 

  
 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.  

 
——×—— 

 


