
 

B.A. PART-III (Honours) Examination 2020 

Subject: Philosophy 

Paper: VIII  

Full Marks: 50                                  Time: 2 Hours 

The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words as per as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ ংখ্যাগুক্ষর ূণণভান ক্ষনর্দণক। 
যীিার্ণীর্ক মর্াম্ভফ ক্ষনর্েয বালায় উত্তয ক্ষদর্ে র্ফ। 
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1. Answer any three questions: (যম যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্েয উত্তয দা।)                                              5×3=15 

a) Explain, following Rabindranath, the three aspects of man’s finite nature. 

যফীন্দ্রনার্র্ক অনুযণ কর্য ভানুর্লয ীভ স্বরূর্য ক্ষেনক্ষি ক্ষদক ফযাখ্যা কয। 

b) What does Iqbal mean by the tendency to egohood? Discuss. 

‘অং প্রফণো’ ফরর্ে ইকফার ক্ষক যফার্েন? আর্রাচনা কয। 

c) What does Sri Aurobindo mean by involution as against evolution? 

ক্ষফফেণর্নয ক্ষফযীর্ে শ্রীঅযক্ষফন্দ ংফযণ ফরর্ে কী যফার্েন?  

d) Explain in short the theory of passive resistance, according to Gandhi. 

গান্ধীয ভর্ে ক্ষনক্ষিয় প্রক্ষের্যাধ েত্ত্বক্ষি ংর্ির্ ফযাখ্যা কয। 

e) How does Rabindranath understand the problem of evil? 

যফীন্দ্রনার্ অভঙ্গর্রয ভযাক্ষি কীবার্ফ যদর্খ্র্েন? 

2. Answer any one question: (যম যকান একক্ষি প্রর্েয উত্তয দা।)                                           10×1=10 

a) Enumerate and explain the characteristics of intuitive apprehension, following Radhakrishnan. 

যাধাকৃষ্ণনর্ক অনুযণ কর্য স্বাক্ষিক প্রেীক্ষেয বফক্ষষ্ট্যগুক্ষর ক্ষচক্ষিে কর্য ফযাখ্যা কয। 

b) Discuss the main attributes of God, following Iqbal. 

ইকফারর্ক অনুযণ কর্য ঈশ্বর্যয ভূর গুণাফরী আর্রাচনা কয। 

c) Elaborate Rabindranath’s notion of ‘the surplus in man’. 

যফীন্দ্রনার্র্য ভর্ে ‘ভানুর্লয ভর্ধয উদৃ্বত্ত’-এয ধাযণাক্ষি’ ক্ষফদ কয। 
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3. Answer any three questions: (যম যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্েয উত্তয দা।)                                             5×3=15 

a) Distinguish between authentic and inauthentic existence, following Heidegger. 

াইর্েগায-যক অনুযণ কর্য ার্ণক  অ-ার্ণক অক্ষির্েয ভর্ধয ার্ণকয কয। 

b) Does Sartre advocate in favor of absolute freedom? Discuss. 

ার্রণ কী চযভ স্বাধীনোয র্ি য়ার কর্যর্েন? আর্রাচনা কয। 

c) How does Ayer try to eliminate metaphysics? 

এয়ায কীবার্ফ অক্ষধক্ষফদযা ফেণর্নয যচষ্ট্া কর্যন? 

d) What is Moore’s common sense view of the world? 

ভূর্যয েগে ম্পর্কণ াধাযণ িার্নয অক্ষবভেক্ষি কী?     



e) Examine Ayer’s formulation of the principle of verification. 

এয়ায সূত্রায়িত মাচাইকযণ নীক্ষেক্ষি যীিা কয। 

4. Answer any one questions: (যম যকান একক্ষি প্রর্েয উত্তয দা।)                                     10×1=10 

a) Distinguish between definite and indefinite descriptions with examples, following Russell. 

যার্রর্ক অনুযণ কর্য ক্ষনক্ষদণষ্ট্  অক্ষনক্ষদণষ্ট্ ফণণনায ভর্ধয উদাযণ  ার্ণকয কয। 

b) Explain Sartre’s theory of nothingness. 

ূনযো ক্ষফলর্য় ার্রণয েত্ত্ব ফযাখ্যা কয। 

c) Discuss the basic structures of Dasein, following Heidegger. 

াইর্েগায-যক অনুযণ কর্য োোইন-এয যভৌক্ষরক অফয়ফগুক্ষর আর্রাচনা কয। 

 (Old Syllabus) 
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1. Answer any three questions: (যম যকান ক্ষেনক্ষিপ্রর্েয উত্তয দা।)                                      5×3=15 

a) What is meant by pañcikaraņa? 

ঞ্চীকযণ ফরর্ে কী যফাোয়? 

b) Distinguish between jīvanmukti and videhamukti. 

েীফনু্মক্ষি  ক্ষফর্দভুক্ষিয ভর্ধয ার্ণকয ক্ষনরূণ কয। 

c) Distinguish between adhyāropa and apavāda. 

অধযর্যা  অফার্দয ভর্ধয ার্ণকয কয। 

d) Why ānandamaya koṣa is called suṣupti? 

আনন্দভয় যকালর্ক ুলুক্ষি ফরা য় যকন? 

e) Explain the notion of nirvikalpaka samādhi. 

ক্ষনক্ষফণকল্পক ভাক্ষধয ধাযণাক্ষি ফযাখ্যা কয। 

2. Answer any one question: (যম যকান একক্ষি প্রর্েয উত্তয দা।)                                        10×1=10 

a) Explain the first anubandha of Vedānta after Sadānanda. 

যফদার্ন্তয প্রর্ভ অনুফন্ধক্ষি দানন্দর্ক অনুযণ কর্য ফযাখ্যা কয। 

b) How Sadānanda explains tattvamasi as mahāvākya? 

দানন্দ যমাগীন্দ্র কীবার্ফ ‘েত্ত্বভক্ষ’-যক ভাফাকয ক্ষার্ফ ফযাখ্যা কর্যর্েন? 
c) How does Sadānanda explain ajñāna? Discuss. 

দানন্দ কীবার্ফ অিার্নয  ফযাখ্যা কর্যর্েন? আর্রাচনা কয। 

2
nd

 Half 

                                                       Marks: 25 

 

3. Answer any three questions: (যম যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্েয উত্তয দা।)                                              5×3=15 

a) How is a proletariat different from a slave?  

প্রর্রোক্ষযর্য়ে  ক্রীেদার্য ভর্ধয ার্ণকয কী?  

b) What are the characteristic features of petty bourgeois?  

যক্ষি-ফুর্েণায়ায বফক্ষষ্ট্যগুক্ষর কী কী?  

c) In what sense does the bourgeoisie supply the proletariat with its own political education? 

Explain. 



ফুর্েণায়া যেক্ষণ কী অর্র্ণ েক্ষভক যেক্ষণর্ক োয ক্ষনর্েয যােননক্ষেক ক্ষিা যফযা কর্য? ফযাখ্যা কয। 

d) Explain the bourgeois attitude towards women. 

ভক্ষরার্দয ম্পর্কণ ফুর্েণায়া দৃক্ষষ্ট্বঙ্গী ফযাখ্যা কয। 

e) Explain, after the Manifesto, how the union of workers is affected by the improved means of 

communication. 

যমাগার্মার্গয উন্নে ফযফস্থা কীবার্ফ েক্ষভক ঐর্কযয ায়ক য় ো ভযাক্ষনর্পর্টা অনুযর্ণ ফযাখ্যা কয। 

4. Answer any one question: (যম যকান একক্ষি  প্রর্েয উত্তয দা।)                                      10×1=10 

a) How did the proletariat class arise? Discuss after the Manifesto. 

প্রর্রোক্ষযর্য়ে যেক্ষণয উদ্ভফ কীবার্ফ ঘর্িক্ষের ভযাক্ষনর্পর্টা অনুযর্ণ আর্রাচনা কয।  

b) Explain, after Marx and Engels, the characteristics of feudal socialism. 

ভাকণ  এর্ঙ্গরর্য অনুযর্ণ াভন্তোক্ষিক ভােের্িয বফক্ষষ্ট্যগুক্ষর ফণণণা কয। 

c) Why is it impossible for the bourgeoisie to exist without constantly revolutionising the 

instruments of production? Discuss. 

উৎাদর্নয উায়ভূর্ অক্ষফযাভ বফপ্লক্ষফক ফদর ফযেীে ফুর্েণায়া যেক্ষণ যকন ক্ষিকর্ে ার্য না? আর্রাচনা কয।  

…………….. 


