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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours/Programme 4th Semester Examination, 2022 

PHIHGEC04T/PHIGCOR04T-PHILOSOPHY (GE4/DSC4) 

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 িলখেব। 

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

2×10 = 20

(a) What is puruṣārtha? 
পুrষাথর্ কােক বেল ? 

(b) What is niṣkāma karma? 
িন াম কমর্ বলেত কী বাঝায় ? 

(c) What is naimittika karma? Give example.
নিমিtক কমর্ কী ? উদাহরণ দাও। 

(d) Give a brief introduction to the meaning of the term ‘śīla’.
‘শীল’-এর অথর্ pসে  একিট সংিkp িমকা দাও। 

(e) What are the four noble truths according to Buddhism?
বৗd দশর্নানুসাের চারিট আযর্সত  কী কী, তা উেlখ কেরা। 

 

(f) Mention the eight-fold paths of liberation as stated in Buddhist philosophy. 
বৗd দশর্েন মাk-মাগর্ িহসােব য আটিট উপায় িনেদর্শ করা হেয়েছ, উেlখ কেরা। 

 

(g) What is ‘utilitarianism’? 
উপেযাগবাদ কী ? 

 

(h) Who considers ‘greatest good of the greatest number’ to be the moral standard of 
justifying an action to be good? 
ক বেলন য, ‘সবর্ািধক মানুেষর সবর্ািধক সুখ’-ই কানও আচরেণর নিতকতা িনrপেণ একমাt নিতক 
আদশর্ ? 

 

(i) What do you mean by ‘non-voluntary’ action? Give an example.
অৈনিcক িkয়া বলেত কী বাঝায় ? উদাহরণ দাও। 

 

(j) What are the five major vows of Jain school of philosophy?
জন দশর্েন য প মহাbত-এর কথা বলা হেয়েছ, সgিল কী কী ? 

 

(k) What sort of action is the object of moral judgement?
নিতক িবচােরর pkত িবষয়বst িহসােব কান pকার আচরণেক িনেদর্শ করা হয় ? 

 

(l) Give an example of Reformative theory of punishment.
শািs সmেn সংেশাধনাtক মতবােদর একিট উদাহরণ দাও। 

 



CBCS/B.A./Hons./Programme/4th Sem./PHIHGEC04T/PHIGCOR04T/2022 

4231 2

(m) What is meant by psychological hedonism?
মনsািttক সুখবাদ বলেত কী বাঝায়, লেখা। 

 

(n) Define non-moral action. 
‘অ- নিতক’ িkয়ার সংjা দাও। 

 

(o) Who talks about the theory of ‘categorical imperative’? What is the meaning 
of it?  
‘িনঃশতর্ অনুjা’-র তttিট ক pচার কেরন ? ‘িনঃশতর্ অনুjা’-র অথর্িট লেখা। 

 

(p) What do you mean by Kāmya Karma?
কাম  কমর্ বলেত tিম কী বােঝা ? 

 

(q) What are mahāvratas in Jain philosophy?
জনদশর্েন মহাbত বলেত যা িনেদর্িশত হেয়েছ, লেখা। 

 

   
2. Answer any two questions from the following:

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

(a) Make a distinction between Anuvratas and Mahāvratas as stated in Jain 
Philosophy. 
জন দশর্েন য, অনুbত ও মহাbত-র মেধ  পাথর্েক র িনেদর্শ করা হেয়েছ তা লেখা। 

(b) Distinguish between Psychological Hedonism and Ethical Hedonism. 
মনsািttক ও নিতক সুখবােদর মেধ  পাথর্ক  কেরা। 

(c) What is the goal of pañcaśīla as formulated in Buddhism? 
বৗd দশর্ন pবিতর্ত প শীেলর লk  কী ? 

(d) Write a short note on utilitarian theory of J. S. Mill.
জ. এস. িমল pবিতর্ত উপেযাগবাদ সmেকর্ সংিkp িববৃিত দাও। 

  
3. Answer any two questions from the following:

িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ 
10×2 = 20

(a) Critically discuss the Retributive theory of punishment.
শািs সmেকর্ pিতেশাধাtক মতবাদিট িবচারপূবর্ক আেলাচনা কেরা।

(b) Fully discuss ethical theory of Cārvāka Philosophy.
চাবর্াক দশর্েনর নীিত তttিট সামিgকrেপ আেলাচনা কেরা। 

(c) Explain and examine Kant’s de-ontological ethical theory.
কাn-pবিতর্ত কতর্ব মুখী নীিত তttিট ব াখ া ও িবচার কেরা। 

(d) State and explain ‘Eight-fold path’ of liberation as discussed in Buddhism. 
বৗd দশর্েন মুিk pসে  য অ াি ক মাগর্ িনেদর্িশত হেয়েছ, তা উেlখপূবর্ক িবsািরত আেলাচনা কেরা। 

  
 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. 
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