Special
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 ংখ্যাগুক্ষ ূ ণণমান ক্ষনর্দণলক।
রীিার্ণীর্ক যর্াম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব।
1st Half
Marks-25
1. Answer any three questions: (যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও।)
a) Enumerate, following Radhakrishnan, the characteristics of intuitive apprehension.
রাধাকৃষ্ণনর্ক অনু রণ কর্র স্বাক্ষিক প্রেীক্ষের ববক্ষলষ্ট্যগুক্ষ ক্ষিক্ষিে কর।
b) How does Iqbal understand our tendency to egohood? Discuss.

5×3=15

আমার্দর অং প্রবণোর্ক ইকবা কীভার্ব যবার্েন? আর্ািনা কর।
c) Explain in short Gandhi’s theory of passive resistance
গান্ধীর মর্ে ক্ষনক্ষিয় প্রক্ষের্রাধ েত্ত্বক্ষি ংর্ির্ বযাখ্যা কর।
d) Bring out Sri Aurobindo’s notion of integral yoga.
শ্রীঅরক্ষবর্ের ূ ণণর্যার্গর ধারণাক্ষি ক্ষরস্ফুি কর।
e) Is the problem of evil real? Answer after Rabindranath.
অমঙ্গর্র মযাক্ষি ক্ষক বাস্তব? রবীন্দ্রনার্ অনু ার্র উত্তর দাও।
2. Answer any one question: (যয যকান একক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও।)
10×1=10
a) Explain, following Rabindranath, ‘the surplus’ in man’s nature.
রবীন্দ্রনার্র্ক অনু রণ কর্র মানু র্র স্বরূর্র মর্ধয যয ‘উদবৃ ত্ত’ ক্ষনক্ষে ো বযাখ্যা কর।
b) Discuss the main attributes of God, following Iqbal.
ইকবার্ক অনু রণ কর্র ঈশ্বর্রর মূ  গুণাবী আর্ািনা কর।
c) How does karmayoga lead to the realization of immortality? Discuss after Vivekananda.
কমণর্যাগ কীভার্ব আমার্দর অমরর্ের ক্ষদর্ক ক্ষনর্য় যায়? ক্ষবর্বকানে অনু ার্র আর্ািনা কর।
2nd Half
Marks-25
3. Answer any three questions: (যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও।)
5×3=15
a) What is peculiar in human existence? Discuss following Sartre.
মানব অক্ষস্তর্ের ক্ষবর্ল স্বর ক্ষক? ার্ত্ণর্ক অনু রণ কর্র উত্তর দাও।
b) How does Sartre explain destruction as a form of nothingness?
ার্র্ত্ণ কীভার্ব ধ্বংর্ক লূ নযোর এক ধরণ ক্ষার্ব বযাখ্যা কযরর্েন?
c) How does Ayer use the principle of verifiability to eliminate metaphysics?
এয়ার কীভার্ব যািাইকরণ নীক্ষেক্ষিযক অক্ষধক্ষবদযা বেণর্নর উায় ক্ষার্ব প্রর্য়াগ কর্রন?
d) What is Moore’s common sense view of the world?
মূ র্রর েগে ম্পর্কণ াধারণ িার্নর অক্ষভমেক্ষি কী?
e) Explain Ayer’s formulation of the principle of verification.

এয়ার ূ র্ত্াক্ষয়ে যািাইকরণ নীক্ষেক্ষি বযাখ্যা কর।
4. Answer any one questions: (যয যকান একক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও।)
10×1=10
a) Explain Russell’s theory of descriptions.
রার্র্র বণণনােত্ত্বক্ষি বযাখ্যা কর।
b) Explain in a nutshell Sartre’s theory of freedom.
লূ নযো ক্ষবর্য় ার্র্ত্ণর েত্ত্ব বযাখ্যা কর।
c) Analyse, following Heidegger, the basic structures of Dasein as the mode of human reality.
াইর্েগার-যক অনু রণ কর্র মানব-অক্ষস্তর্ের ধরণ যবাধক োোইন-এর যমৌক্ষক অবয়বগুক্ষ আর্ািনা কর।
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