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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours Part-III Examination, 2022  

PHILOSOPHY 
PAPER: PHIA-V 

Time Allotted: 4 Hours Full Marks: 100 

The figures in the margin indicate full marks. pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।  
Candidates should answer in their own words পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ  
and adhere to the word limit as practicable. উtর কিরেব। 

All symbols are of usual significance. 

 Answer Question No. 1 and any five questions from the rest 
১নং p  এবং অন  য- কােনা পাঁচিট  pে র উtর দাও 

1. Answer any five questions from the following within 150 words each: 
িনmিলিখত য- কােনা পাঁচিট  pে র উtর দাও pিতিট  ১৫০ শেbর মেধয্ঃ 

5×5 = 25

(a) Give definitions and examples of samavāyi, asamavāyi and nimitta Kāraṇa.  
সমবািয়, অসমবািয় ও িনিমt কারেণর সংjা ও উদাহরণ দাও। 

(b) What kind of cause is admissible for the destruction of abhāva and why? 
ংসাভােবর একমাt কান  ্ pকার কারণ sীkত ও কন ? 

(c) Analyse the definition of Pramā as mentioned in Tarkasaṃgraha. 
তকর্সংgেহ pদt pমার লkণিট িবে ষণ কেরা। 

(d) Is sakti a distinct category — discuss after Nyāya and Miṃānsa Philosophy. 
শিk িক একিট অিতিরk পদাথর্ – নয্ায় এবং মীমাংসা দশর্ন অনসুাের আেলাচনা কেরা। 

(e) Determine the respective Indriya, Artha and Sannikarṣa in the following cases 
(any two) 
িনmিলিখত ktgিলেত বয্বhত ইিndয়, অথর্ এবং সিnকষর্gিলর উেlখ কেরা। ( য- কােনা dিট) 
(i) Perception of happiness in the self. 
 আtার সুেখর pতয্k। 
(ii) Perception of cowhood of the cow. 
 গrর গাrেtর pতয্k। 
(iii) Perception of the ground as characterised by the absence of the pot. 
 ঘটাভাবিবিশ  তেলর pতয্k। 
(iv) The perception of the sound of the horn of a car. 
 গািড়র হেনর্র শb pতয্k। 
(v) Auditory perception of soundness. 
 শbেtর াবণ pতয্k। 
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(f) Discuss with illustrations different kinds of Asiddha hetvāvāsa.  

অিসd হtাভােসর িবিভn pকারgেলা উদাহরণসহ আেলাচনা কেরা। 

(g) State the definition of smṛti as mentioned in Tarkasaṃgraha. Why the term 
‘mātra’ (only) has been inserted in the definition of smṛti? 

sৃিতর লkণ তকর্সংgহ অনুসাের উেlখ কেরা। কন ‘মাt’ শbিট এই লkেণ িনেবশ করা হেয়েছ ? 
(h) State the samavāyi and asamavāyī kāraṇa of a jar. 

একিট ঘেটর সমবায়ী এবং অসমবায়ী কারণgিল উেlখ কেরা। 
(i) 

 
State the definition of vyāpāra after Annaṃbhaṭṭa. 

অnংভ সmত বয্াপােরর লkণ উেlখ কেরা। 
(j) Construct a five-membered kevala vyātirekī anummāna. 

একিট প াবয়বী কবল বয্িতেরকী নয্ায় গঠন কেরা। 

  
2.  (a) State the definition of Smṛti as mentioned in ‘Tarkasaṁgraha’. 

‘তকর্সংgহ’ অনুসাের sৃিতর লkণ উেlখ কেরা। 
3

(b) Elucidate the definition of Smṛti following ‘Dīpika’. 
‘দীিপকা’ অনুসরণ কের sৃিতর লkণ বয্াখয্া কেরা। 

7

(c) Why yathārtha smṛti cannot be considered as pramā? 
যথাথর্ sৃিতেক pমা বেল sীকার করা যায় না কন ? 

5

  

3.  (a) Analyse the definition of Apramā as given in ‘Tarkasaṁgraha’.
‘তকর্সংgেহ’ pদt অpমার লkণিট িবে ষণ কেরা। 

5

(b) What objection is raised against the definition in ‘Dīpikā’?
‘দীিপকা’য় এই লkেণর িবrেd কী আপিt উtািপত হেয়েছ ? 

6

(c) How does Annaṃbhaṭṭa remove the objection? 
অnংভ  িকভােব আপিtিট দূর কেরেছন ? 

4

  
4. Define Pratyaksa. What is laukika sannikarsa? Explain with suitable examples 

the different types of laukika sannikarsa. 
pতয্েkর লkণ িনrপণ কেরা। লৗিকক সিnকষর্ কােক বেল ? িবিভn pকার লৗিকক সিnকষর্ 
উদাহরণসহ বয্াখয্া কেরা। 

3+2+10 

  
5. State the definition of Kārana as mentioned in Tarkasaṃgraha. How and why this 

definition has been changed in the Dipikā? Explain in this context different kinds 
of Anyathasiddhi. 
তকর্সংgেহ pদt কারেণর লkণিট বয্k কেরা। দীিপকায় লkণিট িকভােব ও কন পিরবিতর্ত হেয়েছ ? 
এই pসে  িবিভn pকার অনয্থািসিd িনেয় উদাহরণসহ আেলাচনা কেরা। 

3+3+9

  
6.  (a) What is yogyānupalabdhi? 

যাগয্ানুপলিb কােক বেল ? 
5
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(b) Can yogyānupalabdhi be regarded as a distinct pramāṇa over and above the four 
pramāṇas admitted by Naiyāyikas – State after Annaṃbhaṭṭa. 
যাগয্ানুপলিbেক কী নয্ায় sীkত চারিট pমােণর অিতিরk pমাণ rেপ sীকার করা উিচত — 
অnংভ েক অনুসরণ কের লেখা।  

10

  
7. What is ākaṃksā, yogyatā and sannidhi? Why are these suggested as causes of 

Sābdobodha? Why is Gounivṛitti (the figurative sense of a term) not considered 
as a new kind of signifying power in the context of Sābodobodha by 
Annaṃbhatta? 
আকা kা, যাগয্তা ও সিnিধ কােক বেল ? শbেবােধর pিত এেদর কারণ বলা হয় কন ? অnংভ  
শbেবােধর pিত গৗণীবৃিtেক অিতিরk বৃিtrেপ গণয্ কেরনিন কন ? 

6+5+4

  
8. What is Śakti? What are the different ways to determining Śaktigraha? Explain 

and illustrate. 
শিk কােক বেল ? শিkgেহর উপায়gিল িবশেদ আেলাচনা কেরা। 

5+10 

  
9.   Write short notes on any two of the following: 

(a) Jātiśaktivāda and its refutation (b) Pakṣata (c) Different types of cause 
(d) Different types of laukika Sannikarṣa. 
সংিkp টীকা লেখাঃ ( য- কােনা dিট ) 
(ক) জািতশিkবাদ ও তার খ ন  (খ) পkতা  (গ) কারেণর িবিভn pকার  (ঘ) িবিভn pকার লৗিকক 
সিnকষর্। 

7 2
1 +7 2

1

  
10. Point out sādhya, pakṣa and hetu of the following anumānas and mention why 

they are faulty: (any three)  
িনmিলিখত অনুিমিতgিলর সাধয্, পk ও হt িনেদর্শ কেরা এবং হtিট কন d  তা বয্াখয্া কেরাঃ 
( য- কােনা িতনিট )  

5×3 = 15

(a) Saṁyoga is non-eternal because it possesses saṁyogatva. 
সংেযাগ অিনতয্, যেহt এেত সংেযাগt আেছ। 

(b) Sound is non-eternal, because it is namable, e.g. red colour. 
শb অিনতয্, যেহt তা অিভেধয়, যমন – রিkম বণর্। 

(c) Sugar is saline, because it is a product. 
িচিন লবণাk, যেহt এিট একিট উৎপn dবয্। 

(d) A dyad is eternal, because it has a cause. 
dয্ণুক িনতয্ যেহt এর কারণ আেছ। 

(e) Sky-lotus is fragrant, because it exists in Ākāśa. 
আকাশkসুেম গn আেছ, যেহt তা আকােশ থােক । 

  

 N.B. : Students have to complete submission of their Answer Scripts through E-mail / Whatsapp 
to their own respective colleges on the same day / date of examination within 1 hour after 
end of exam. University / College authorities will not be held responsible for wrong 
submission (at in proper address). Students are strongly advised not to submit multiple 
copies of the same answer script.  
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