
M.A. PART-II Examination, 2021 (CDOE) 

Subject: Philosophy 

Paper: VI 

Time: 2 Hours                       Full Marks: 40 

 

Write the answers to each Half in separate script.  

The figures in the margin indicate full marks. 

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

প্রতিটি অর্ধ ের উত্তর পৃথক পৃথক খািায় তিখর্ি হর্ে।  

দতিণ প্রান্তস্থ সংখযাগুতি পূণ েমান তনর্দেশক।  

পরীিাথীর্ক যথাসম্ভে তনর্ের ভাষায় উত্তর তদর্ি হর্ে।  

First Half 

প্রথম অধ ে  

Marks: 20 

Answer question no. 4 and any one question from the rest.  

৪(চার) নং প্রশ্ন এেং অেতশষ্ট প্রশ্নগুতির মধয থথর্ক থযর্কান একটির উত্তর দাও। 

1. Explain vyākaraņa, upamāna, koṣa and āptavākya as means of śaktigraha             10 

শক্তিগ্রর্হর উপায় তহসার্ে  েযাকরণ, উপমান,থকাষ ও আপ্তেযার্কযর েযাখযা দাও।  

2. What is lakṣaṇā? Explain different types of lakṣaṇā after Viśvanātha.                  5+5 

িিণা কী? তেশ্বনাথর্ক অনুসরণ কর্র  তেতভন্ন প্রকার িিণা েযাখযা কর।  

3. Explain with suitable examples the roles of ākāṁkṣā-jñāna, yogyatā-jñāna, āsatti-

jñāna and tātparya-jñāna in śābdbodha.                                                                              

10  

শাব্দর্োর্ধ আকাঙ্খা-জ্ঞান, থযযাগ্যিা-জ্ঞান, আসতত্ত-জ্ঞান, ও িাৎপয ে-জ্ঞার্নর ভূতমকা 

উদাহরণ সহ েযাখযা কর। 

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

তনর্নাি থযর্কান দটুির উপর িীকা থিখঃ  
a. Karaṇa and vyāpāra of śābdabodha 

শাব্দর্োর্ধর করণ ও েযাপার  

b. Yougika and yogaruda Pada 

থযাগ্রুঢ়  পদ  

c. Jātiśaktivāda 

োতিশক্তিোদ 

d. Śakti as padavrtti. 

পদেৃতত্ত তহসার্ে শক্তি  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Second Half 

ক্তিিীয় অধ ে 



Marks: 20 

মান- ২০ 

Answer question no. 8 and any one from the rest. 

৮ (আি) নং প্রশ্ন এেং অেতশষ্ট প্রশ্নগুতির যে য োন ো এ টি প্রর্শ্নর উত্তর দাও।  

5. Explain, following Frege, the distinction between the sense and the reference of a 

proper name.                                                                                                                              10 

থের্গ্ অনুসরর্ণ তেতশষ্ট নার্মর িাৎপয ে ও োর্যযর মর্ধয পাথ েকয েযাখযা কর। 

6. Analyse, following Russell, the proposition “The author of Waverley is Scott.”            10 

রার্সির্ক অনুসরণ কর্র “The author of Waverley is Scott”   এই োকযটি তের্েষণ  কর। 

7. Discuss the significance of the following sentence:                                                        10 

“The world is the totality of facts, not of things.” (Tractatus1.1)   

“েগ্ি হি ঘিনার সমটষ্ট, েস্তুর সমটষ্ট নয়”(ট্রার্েসাস ১.১)-এই োকযটির িাৎপয ে েযাখযা 

কর। 

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

তনর্নাি থযর্কান দটুির উপর িীকা থিখঃ                                                                   

a) The problem of negative existentials 

নঞথ েক অক্তিত্বমূিক েযর্নর সমসযা 

b) Distinction between a definite description and a proper name (Russell) 

তনতদেষ্ট েণ েনা ও তেতশষ্ট নার্মর পাথ েকয (রার্সি)  

c) Elementary proposition (Wittgenstein) 

থমৌতিক েযন (তভির্গ্নস্টাইন) 

d) Language game(Wittgenstein) 

ভাষা-ক্রীড়া(তভির্গ্নস্টাইন) 

………………… 
 


