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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY
B.A. Honours Part-I Examination, 2021

PHILOSOPHY
PAPER: PHIA-I
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 and 2 compulsorily and any two questions from the
rest within 600 words each

১ নং ও ২নং pে র উtর আবিশ ক ও অপর য- কােনা dিট pে র উtর pিতিট ৬০০ শেbর
মেধ দাও
1.

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

2×5 = 10

িনmিলিখত েয-েকােনা পাঁচিট pে র উtর pিতিট dিট বােক র মেধ দাওঃ
(a) What is meant by Ṛta?

ঋত বলেত িক েবাঝায় ?
(b) Distinguish between Śreya and Preya.

ে য় এবং েpয়-র মেধ পাথর্ক েলেখা।
(c) How many fundamental elements (bhūta) are admitted in Cārvāka Metaphysics?
What are they?

চাবর্াক অিধিবদ ােত কতgিল ‘ ত’ sীকার করা হেয়েছ ? েসgিল কী কী ?
(d) What is the meaning of the term ‘Jina’? Name the first Tīrthaṅkara of the Jaina
system.

‘িজন’ শেbর অথর্ কী ? জন সmpদােয়র pথম তীথর্ েরর নাম েলেখা।
(e) Name the Realistic and Idealistic schools of Buddhism.

েবৗd দশর্েনর বstবাদী ও ভাববাদী সmpদায়gিলর নাম উেlখ কেরা।
(f) Define ‘Sat’ after the Buddhist.

েবৗd মত অনুসরণ কের ‘সৎ’-এর সংjা দাও।
(g) What are duḥkhatrayas in Sāṁkhya Philosophy?

সাংখ দশর্েন dঃখtয় কী কী ?
(h) What are the pañca-tanmātra-s, according to Sāṁkhya Philosophers?

সাংখ দাশর্িনকেদর মেত প -তnাt কী কী ?
(i) Define Yoga after Patañjali.

পত িলর মেত েযােগর সংjা দাও।
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(j) What is cittabhūmi, according to Yoga Philosophy?

েযাগ দশর্ন অনুসাের িচt িম িক ?
(k) Which Mīmāṁsā school admits ‘anupalabdhi’ as a separate pramāṇa and which
Mīmāṁsā school denies it?

েকান্ মীমাংসা সmpদায় অনুপলিbেক পৃথক pমাণrেপ sীকার কের এবং েকান্ সmpদায় তা কের না ?
(l) How many kinds of Śakti of Māyā are admitted in Advaita Vedānta Philosophy
and what are these?

অৈdত েবদাn দশর্েন মায়ার কয় pকার শিk sীকার করা হয় ? েসgিল কী কী ?
2.

Answer any two questions within 150 words each from the following:

5×2 = 10

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট pে র উtর pিতিট ১৫০ শেbর মেধ দাওঃ
(a) “Śabda is not a means of valid knowledge” — What are the arguments given by
Carvakas in favour of this view?

‘‘শb pমাণ নয়’’— চাবর্াকেদর এই মেতর অনুkেল যুিkgিল িক ?
(b) Explain the ‘Four Noble Truths’ accepted in Buddhist Philosophy.

েবৗd দশর্েন sীkত আযর্-সত চt য় ব াখ া কেরা।
(c) Explain briefly different types of laukika sannikaŗṣa with examples after Nyāya
Philosophy.

ন ায়মত অনুসাের িবিভn pকার েলৗিকক সিnকষর্ দৃ াnসহ আেলাচনা কেরা।
(d) Enumerate the different types of saṁsargābhāva after Vaiśẹsika Philosophy.

বেশিষক দশর্ন অনুসাের িবিভn pকার সংসগর্াভাব আেলাচনা কেরা।
(e) What are the arguments of Sāṁkhya Philosophers in favour of plurality of
Puruṣa?

বhপুrষবােদর সপেk সাংখ দাশর্িনকেদর যুিkgিল কী ?
(f) Discuss briefly the Yoga concept of God.

েযাগদশর্ন অনুসাের ঈ েরর srপ সংেkেপ আেলাচনা কেরা।
(g) Explain Samādhi in Yoga system.

েযাগদশর্েন সমািধ ব াখ া কেরা।
(h) What is Sattātraividhyavāda? Briefly narrate its varieties after Advaita Vedānta
Philosophy.

সtাৈtিবধ বাদ কী ? অৈdত েবদাn মতানুসাের এর pকারgিলর সংিkp িববরণ দাও।
3.

Critically discuss the Cārvāka theory of ‘Dehātmavāda’.

15

চাবর্াকেদর েদহাtবাদ সিবচার আেলাচনা কেরা।
4.

Explain Jaina theory of Syādvāda. Is this a form of scepticism?

12+3

জন স াদবাদ আেলাচনা কেরা। এই মতিট িক এক ধরেনর সংশয়বাদ ?
5.

Discuss Bauddha Kṣṇabhaṅgavāda. Is this view tenable?

েবৗd kণভ বাদ আেলাচনা কেরা। এই মতিট িক যুিkস ত ?
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6.

Explain the distinction between Nirvikalpaka and Savikalpaka perception after
Nyāya school. How do the Naiyāyikas prove the existence of nirvikalpaka
perception? How is Savikalpaka perception known?

8+5+2

ন ায়মেত িনিবর্কlক ও সিবকlক pত েkর েভদ িনrপণ কেরা। নয়ািয়কগণ কীভােব িনিবর্কlক
pত েkর অিst pমাণ কেরন। সিবকlক pত kেক কীভােব জানা যায় ?
7.

Discuss Sāmānya, according to Vaiśẹsika. What are the different kinds of
Sāmānya? What are the arguments for accepting Sāmānya as a category of
reality?

8+3+4

বেশিষকসmত সামান পদাথর্িট ব াখ া কেরা। সামােন র িবিভn pকারgিল কী কী ? সামান েক
পদাথর্rেপ sীকার করার কারণgিল কী ?
8.

What is the relation between Prakṛti and Guṇa, according to Sāṁkhya
Philosophy? Discuss in detail, the arguments for the existence of Prakṛti as given
in Sāṁkhya Philosophy.

3+12

সাংখ দশর্ন অনুসাের pkিত ও gেণর সmn কী ? সাংখ দশর্েন pদt pkিতর অিstসাধক েহtসমূহ
িবশদrেপ আেলাচনা কেরা।
9.

What is arthāpatti? What are its different types? Why do the Mīmāṁsakas admit
arthāpatti as a distinct Pramāṇa?

6+4+5

অথর্াপিt কােক বেল ? অথর্াপিtর িবিভn pকারgিল কী কী ? মীমাংসকগণ অথর্াপিtেক একিট পৃথক
pমাণrেপ sীকার কেরন েকন ?
10.

Give an account of Śaṁkarācārya’s view on the nature of Brahman. How does
Śaṁkarācārya distinguish between Brahman and Īśvara?

10+5

bেhর srপ সmেn শ রাচােযর্র মেতর িববরণ দাও। শ রাচােযর্র মেত bh ও ঈ েরর মেধ কীভােব
পাথর্ক করা হয় ?
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.

——×——

1083

3

Turn Over

