
M.A. Part-I Examination, 2020 (DDE)  
Subject: Philosophy 

Paper: I  
Time: 2 Hours                                    Full Marks: 40 

Half-I 
(Marks: 20) 

The figures in the margin indicate full marks. 

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

 

              Answer question no 4 and any one from the rest:                                                             10×2=20   

4 নং প্রশ্ন এবং অবশিষ্ট প্রশ্নগুশির যে য োন এ শি প্রশ্নশ্নর উত্তর দোও । 
                                              

1. What is niḥśreyasa? How can it be attained? Discuss after Praśastapādabhāṣya.  10 

শনিঃশ্নেয়স বিশ্নে  ী যবোঝোয়? শনিঃশ্নেয়স িোশ্নের উোয়  ী? প্রিস্তোা্দেোষ্য অনুসোশ্নর উত্তর দোও। 
2. What is tamaḥ? Is it an additional substance? Discuss after Praśastapādabhāṣya.  10 

অন্ধ োর  ী? অন্ধ োর শ  অশেশরক্ত দ্রবয? প্রিস্তোদেোষ্য অনুসোশ্নর আশ্নিোচনো  র। 

3. Discuss viśeṣa as a separate category (padārtha), following Praśastapāda.           10 

প্রিস্তোদ অনুসরশ্নে স্বেন্ত্র দোর্থ শিশ্নসশ্নব শবশ্নিশ্নষ্র আশ্নিোচনো  র।  

4. Write notes on any two  of the following:                                              5+5 

নীশ্নচর যে য োন দুশি শবষ্শ্নয় িী ো যিখিঃ 

a) Sādharmya of sāmānyādi padārthas  
সোমোনযোশদ দোশ্নর্থর সোধমথয 

b) Sāmānya-viśeṣa 
সোমোনয-শবশ্নিষ্ 

c) Locus of samavāya 
সমবোশ্নয়র অশধ রে 

d) Karma 
 মথ 

Half-II 
(Marks: 20) 

Answer question no 8 and any one from the rest:                                               10×2=20 

    8 (আি) নং প্রশ্ন এবং অবশিষ্ট প্রশ্নগুশির যে য োন এ শি প্রশ্নশ্নর উত্তর দোও । 
 



5. Explain the issue of Kant’s adoption of Copernican standpoint in epistemology.            10 

জ্ঞোনেশ্নে  োশ্নের য োোশনথ ীয় দৃশষ্টেশি গ্রিশ্নের শবষ্য়শি বযোখযো  র। 

6. Distinguish, following Kant, between analytic and synthetic judgements with examples.  10 

 োেশ্ন  অনুসরে  শ্নর দৃষ্টোন্ত সিশ্নেোশ্নে শবশ্নেষ্  ও সংশ্নেষ্  অবধোরশ্নের মশ্নধয োর্থ য  র। 
7. Elucidate Kant’s metaphysical exposition of the concept of space.                                        10 

যদশ্নির ধোরেো শবষ্শ্নয়  োশ্নের আশধশবদয  শববরেশি শবিদ  র। 

8. Write notes on any two of the following:                                                                                5+5 

নীযচর যে য োন দুশি শবষ্শ্নয় িী ো যিখিঃ 
a) Kant’s clue to the discovery of the categories of human understanding 

মোনবীয় যবোধবৃশত্তর প্র োর আশবষ্কোশ্নর  োশ্নের সূত্র 
b) Distinction between sensibility and understanding 

সংযবদনবৃশত্ত ও যবোধবৃশত্তর মশ্নধয োর্থ য 
c) Immanent metaphysics 

অন্তিঃোেী আশধশবদযো 
d) Transcendental ideality of time 

 োশ্নির রোজোেশে  অবোস্তবেো 
……………………. 

 


