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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. General Part-I Examination, 2022  

PHILOSOPHY 

PAPER: PHIG-I 

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. 

 GROUP-A 
িবভাগ-ক 

 Answer Question No. 1 and 2 which are compulsory and any two from the 
rest within 300 words each. 

১ নং ও ২ নং p  বাধ তামূলক এবং অন  য- কােনা dিট  pে র উtর pিতিট ৩০০ শেbর মেধ  
দাও। 

1. Answer any five questions from the following within two sentences each: 
িনmিলিখত েয-েকােনা পাঁচিট  pে র উtর pিতিট dিট  বােক র মেধ  দাওঃ 

2×5 = 10

(a) What is Bhūtachaitanyavāda? 

তৈচতন বাদ কী ? 

(b) What are the differences between Pramā and Pramāṇa? 

pমা ও pমােণর মেধ  পাথর্ক সমূহ কী কী ? 

(c) Which Sannikarṣa causes in the perception of a jar?  

একিট ঘট pত েk েকান ্  সিnকষর্ হয় ? 

(d) State the different kinds of Sāmānya. 

িবিভn pকার সামােন র উেlখ কেরা। 

(e) What are the powers of Māyā? 

মায়ার শিkgিল কী কী ? 

(f) How many kinds of Sattā are admitted by Advaita Vedāntins? What are they? 

অৈdত েবদাn মেত সtা কয় pকার ? কী কী ? 

(g) Name the pairs of relata-related in the Samavāya relation.  

সমবায় সmেnর সmnীgিলর নাম কেরা। 
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(h) Is there any beginning and end of Prāgabhāva?

pাগভােবর আিদ ও অn আেছ কী ? 

(i) Who is the founder of Vaiśeṣika Philosophy?  

ৈবেশিষক দশর্েনর pেণতা েক ? 

(j) Which Sannikarṣa causes the perception of sound? 

শb pত েk েকান  ্  সিnকষর্ কাজ কের ? 

  

2. Write notes on any two from the following within 100 words each: 

িনmিলিখত েয-েকােনা dিটর  উtর pিতিট  ১০০ শেbর মেধ  েলেখাঃ 

5×2 = 10

(a) Give a brief account of dehātmavāda. 

েদহাtবােদর সংিkp িববরণ pদান কেরা। 

(b) Explain the relation between Brahman and Jagat according to Advaita Vedāntin.  

অৈdত েবদাn অনুযায়ী bh ও জগৎ-এর সmn ব াখ া কেরা। 

(c) Explain the different types of alaukika sannikarṣa accepted by the Naiyāyika-s. 

ন ায় দশর্েন sীkত অেলৗিকক সিnকষর্gিল ব াখ া কেরা। 

(d) Explain in brief the nature of Samavāya after Vaiśeṣika Philosophy.  

ৈবেশিষক দশর্ন অনুযায়ী সমবােয়র srপ সংিkpভােব আেলাচনা কেরা। 

  

3. Why do Cārvākas accept perception as only valid source of knowledge? Discuss. 

চাবর্াকরা pত kেক েকন যথাথর্ jােনর একমাt উৎস বেল sীকার কেরন ? আেলাচনা কেরা। 

15

  

4. Explain the different types of laukika sannikarṣa with appropriate examples after 
Nyāya Philosophy. 

ন ায় দশর্েন sীkত েলৗিকক সিnকষর্gিল যথাথর্ উদাহরণসহ ব াখ া কেরা। 

15

  

5. Discuss after Vaiśeṣika the nature and different types of Abhāva. 

ৈবেশিষক দশর্েন sীkত অভাব পদাথর্িটর srপ ও pকারেভদ আেলাচনা কেরা। 

7+8 = 15

  

6. Discuss the nature and function of Māyā according to Śaṁkara in detail. 

শ েরর মতানুযায়ী মায়ার srপ ও কাযর্াবলী িবsািরত আেলাচনা কেরা। 

7+8 = 15
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 GROUP-B 
িবভাগ-খ 

 Answer Question No. 7 and 8 which are compulsory and any two from the 
rest within 300 words each. 

৭নং ও ৮নং p  বাধ তামূলক এবং অন  য- কােনা dিট  pে র উtর pিতিট ৩০০ শেbর মেধ  
দাও। 

7. Answer any five questions from the following within two sentences each:  

িনmিলিখত েয-েকােনা পাঁচিট  pে র উtর pিতিট dিট  বােক র মেধ  দাওঃ 

2×5 = 10

(a) What is the meaning of ‘Tabula rasa’? Who has used this term? 

‘Tabula rasa’ শbিটর অথর্ িক ? েক এই শbিট ব বহার কেরেছন ? 

(b) What is Representative Realism? 

pিতrপী বstবাদ কােক বেল ? 

(c) What is monad according to Leibnitz? 

লাইবিনেজর মেত িচৎপরমাণ ুিক ? 

(d) What are the different levels of knowledge according to Spinoza? 

িsেনাজার মেত jােনর িবিভn sরgিল িক িক ? 

(e) What according to Kant are the marks of a-priori knowledge? 

কােnর মেত পূবর্তঃিসd jােনর লkণgিল িক িক ? 

(f) What is the basic tenet of interactionism regarding mind-body relation? 

েদহ-মন সmিকর্ত িkয়া pিতিkয়াবােদর মূল বkব  িক ? 

(g) ‘Substance = Nature = God’ — Whose view is this? 

‘dব  = pkিত = ঈ র’–এিট কার মত ? 

(h) In which sense has Hume used the term ‘idea’? 

িহউম ‘ধারণা’ কথািট েকান অেথর্ ব বহার কেরেছন ? 

(i) Give two examples of synthetic a-priori proposition. 

পূবর্তঃিসd সংে ষক বচেনর dিট উদাহরণ দাও। 

  

8. Answer any two questions from the following within 100 words each: 

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর ১০০ শেbর মেধ  দাওঃ 

5×2 = 10

(a) On what grounds does Berkeley reject the distinction between primary and 
secondary qualities? 

েকান যুিkর িভিtেত বাকর্েল মুখ gণ ও েগৗণgেণর মেধ  পাথর্ক  অsীকার কেরেছন ? 

(b) Discuss any two objections of Locke against the theory of innate ideas. 

সহজাত ধারণাতেttর িবrেd লেকর েয-েকােনা dিট যিুk আেলাচনা কেরা। 

(c) Distinguish, after Kant, between synthetic and analytic proposition. 

কাnেক অনুসরণ কের সংে ষক ও িবে ষক অবধারেণর মেধ  পাথর্ক  িনণর্য় কেরা। 
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(d) Discuss, briefly, the theory of Parallelism regarding mind-body relation. Who is 
the proponent of this theory? 

েদহ-মন সংkাn সমাnরালবাদ সংেkেপ ব াখ া কেরা। এই তেttর pবkা েক ? 

  
9. Critically explain Hume’s theory of causality.  

িহউেমর কাযর্কারণ তেttর সিবচার ব াখ া কেরা। 

15

  
10. Give a critical account of Berkeley’s subjective Idealism. Does it lead to 

Solipcism? 

বাকর্েলর আtগত ভাববােদর সিবচার ব াখ া কেরা। এই তtt িক অহংসবর্sবােদ উপনীত হয় ? 

12+3

  
11. Discuss critically Kant’s critical theory regarding origin of knowledge. 

jােনর উৎপিt িবষেয় কােnর িবচারবাদ সিবচার আেলাচনা কেরা। 

15

  
12. Discuss Identity theory regarding mind-body relation. Is this theory acceptable — 

What do you think?  

েদহ-মন সংkাn তাদাt বাদ আেলাচনা কেরা। এই মতিট িক gহণেযাগ  মেন কেরা ? 

10+5

  

 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.

 
——×—— 

 


