
 
  

 

PHILOSOPHY 

B.A 5
th

 Semester (Honours) Examination, 2021 

Course ID: 50611                                                            Course Code: AH/PHI/501C-11   

Course Title: Indian Logic-II 

Time:  2 Hours                                                                                                  Full Marks: 40 

The figures in the margin indicate full marks. 

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

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূণণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক। 

পরীিার্ণীশ্নদর যর্াসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

1. Answer any five of the following questions:                         2x5=10 

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে পাাঁচক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                      

a) What are the two types of padavṛtti? 

দুই প্রকার পদবৃক্ষত্ত কী কী? 

b) What is a word? 

পদ কাশ্নক বশ্নি?  

c) What is śabdapramāṇa? 

শব্দপ্রমাণ কাশ্নক বশ্নি? 

d) What is vākya? 

বাকয কাশ্নক বশ্নি?  

e) What is vipratipatti? 

    ক্ষবপ্রক্ষেপক্ষত্ত কাশ্নক বশ্নি? 

f) What is prāmāṇya? 

প্রামােয কাশ্নক বশ্নি? 

g) What is yougika pada? 

যযৌক্ষিকপদ কাশ্নক বশ্নি?  

h) What are two types of vākya? 

দু’প্রকার বাকয কী কী?  

 



 
  

 

2. Answer any four of the following questions:           5x4=20 

   ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে চারক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                      

a) Why does not Annaṁbhaṭṭa say vyañjnā as a separate padavṛtti?- Explain. 

অন্নংভট্ট বযঞ্জোশ্নক স্বেন্ত্র পদবৃক্ষত্ত বশ্নিে ক্ষে যকে?- বযাখ্যা কর।  

b) Why does Annaṁbhaṭṭa reject gauṇīviṛtti?- Explain. 

অন্নংভট্ট যিৌণীবৃক্ষত্ত পক্ষরহার কশ্নরশ্নেে যকে? বযাখ্য কর। 

c) Explain yogyatā and sannidhi as the conditions of verbal cognition. 

শাব্দশ্নবাশ্নের শেণরূশ্নপ ‘যযািযো’ ও ‘সক্ষন্নক্ষে’ বযাখ্যা কর।  

d) How does Annaṁbhaṭṭa include arthāpatti in anumāna?- Explain. 

অন্নংভট্ট কীভাশ্নব অর্ণাপক্ষত্তশ্নক অেুমাশ্নের মশ্নেয অন্তভুণক্ত কশ্নরশ্নেে? বযাখ্যা কর। 

e) Distinguish between svataḥprāmāṇya and paratahprāmāṇya. 

স্বেঃপ্রামােয ও পরেঃপ্রামাশ্নেযর মশ্নেয পার্ণকয যিখ্। 

f) Why does Annaṁbhaṭṭa frame a second lakṣaṇa of śakti? – Explain. 

অন্নংভট্ট শক্ষক্তর ক্ষিেীয় িিণক্ষি ক্ষদশ্নয়শ্নেে যকে? বযাখ্যা কর। 

3. Answer any one of the following questions:                         10x1=10 

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে একক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                     

a) Explain and illustrate the various type of lakṣaṇā after Annaṁbhaṭṭa. 

অন্নংভট্টশ্নক অেুসরণ কশ্নর ক্ষবক্ষভন্ন প্রকার িিণা বযাখ্যা কর। 

b) Explain the extrinsic theory (parataḥ prāmāṇyavāda) of of the Naiyāyikas. 

নেয়াক্ষয়কশ্নদর পরেঃপ্রামাণযবাদ বযাখ্যা কর।  

c) What are the ways of śaktigraha? Explain after Annaṁbhaṭṭa the ways of attaining śaktigraha  
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শক্ষক্তগ্রশ্নহর উপায় গুক্ষি কী কী? অন্নংভট্টশ্নক অেুসরণ কশ্নর শক্ষক্তগ্রশ্নহর উপায়গুক্ষি বযাখ্যা কর।  
 

 

 


