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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 4th Semester Examination, 2022 

PHIACOR10T- PHILOSOPHY (CC10) 
CLASSICAL INDIAN TEXT 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 
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। 

1. Answer any five questions from the following:
িনmিলিখত য- কােনা পাঁচিট  pে র উtর দাওঃ 

2×5 = 10

(a) Why the term ‘guṇa’ has been inserted in the definition of ‘buddhi’ as mentioned 
in ‘Tarkasaṁgraha’? 
‘তকর্সংgহ’ pদt ‘বুিd’-র লkেণ ‘gণ’ শbিট সংেযাজন করা হেয়েছ কন ? 

(b) What sort of cause is admissible for dhvaṁsa (destructional absence)?  
ংেসর কান ্   pকার কারণ sীkত হেয়েছ ? 

(c) Determine the Indriya, Artha and Sannikarṣa in case of the perception of 
table-hood of the table. 
টিবেলর টিবলt pতয্েkর জনয্ আবশয্ক ইিndয়, অথর্ ও সিnকষর্ িনণর্য় কেরা। 

(d) Can Nirvikalpaka pratyakṣa be considered as pramā? 
িনিবর্কlক pতয্kেক কী pমা বলা যায় ? 

(e) Mention the karaṇa and vyāpāra of Anumiti after Annaṁbhaṭṭa. 
অnংভ েক অনুসরণ কের অনুিমিতর করণ ও বয্াপার উেlখ কেরা। 

(f) Mention the importance of insertion of the term ‘biruddha’ in the definition of 
Saṁśaya (Doubt) after Annaṁbhaṭṭa. 
অnংভ েক অনুসরণ কের সংশেয়র লkেণ ‘িবrd’ শb সিnেবেশর তাৎপযর্ উেlখ কেরা। 

(g) Mention the role of anumitṣā in respect of anumiti. 
অনুিমিতেত অনিুমৎসার িমকা উেlখ কেরা। 

(h) Mention the difference between Āhāryya and Anāhāryya ayathārtha jñāna. 
আহাযর্য্ ও অনাহাযর্য্ অযথাথর্ jােনর পাথর্কয্ উেlখ কেরা। 

(i) What are the characteristics of sat-hetu? 
সৎ হtর বিশ য্gিল কী কী ? 

(j) Mention the Karaṇa and Vyāpāra of Upamiti. 
উপিমিতর কারণ ও বয্াপার উেlখ কেরা। 

  
2. Answer any two questions from the following:  

িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ 
5×2 = 10

(a) Explain the definition of ‘tarka’ after Annaṁbhaṭṭa. 
অnংভ েক অনুসরণ কের ‘তকর্’-এর লkণ বয্াখয্া কেরা। 

(b) Define and explain the definition of kārya after Annaṁbhaṭṭa as given in 
Tarkasaṁgraha. 
অnংভ েক অনুসরণ কের তকর্সংgেহ pদt কােযর্র লkণ বয্াখয্া কেরা। 
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(c) Distinguish between samavāyī kāraṇa and asamavāyī kāraṇa. Point out the 
samavāyī kāraṇa and asamavāyī kāraṇa of each of the following cases: 
সমবায়ী কারণ ও অসমবায়ী কারেণর পাথর্কয্ িনণর্য় কেরা। িনmিলিখত দৃ াngিলর সমবায়ী কারণ ও 
অসমবায়ী কারণ উেlখ কেরাঃ 
(i) White colour of the cloth. 
 বেstর সাদা রং। 
(ii) Wooden table as an effect. 
 কােঠর টিবলrপ কাযর্।  

(d) Write short note on Anythāsiddhi. 
অনয্থািসিdর উপর টীকা লেখা। 

  
3. Answer any two questions from the following:  

িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ 
15×2 = 30

(a) State and explain the definition of Vyāpti as stated in ‘Tarkasaṁgraha’. How is it 
modified in ‘Dīpikā ṭīkā’ and why? How can Vyāpti be established? Discuss 
after Annaṁbhaṭṭa. 
তকর্সংgেহ pদt বয্ািpর লkণ বয্k কের বয্াখয্া কেরা। দীিপকা টীকােত লkণিট কীভােব পিরমাজর্ন 
করা হেয়েছ এবং কন ? অnংভ েক অনুসরণ কের বয্ািpgহ কীভােব সmব, উেlখ কেরা।  

15

(b) Explain with suitable example, after Annaṁbhaṭṭa, the definition of upamiti. Can 
upamiti be reduced to Anumiti? Answer after Annaṁbhaṭṭa. 
উপযুk দৃ াnসহ অnংভ েক অনুসরণ কের উপিমিতর লkণিট বয্াখয্া কেরা। উপিমিতেক িক 
অনুিমিতর অnগর্ত করা যায় ? অnংভ েক অনুসরণ কের উtর লেখা। 

7+8

(c) Point out the Sādhya, Paḳsa and Hetu in each of the following cases of anumiti 
and explain why the hetu is defective:  
িনmিলিখত অনমুানgিলর সাধয্, পk ও হt উেlখ কেরা এবং হtিট কন d  তা বয্াখয্া কেরাঃ 
(i) Self is subject to destruction, because it is a substance. 

 আtা িবনাশী, যেহt তা dবয্। 
(ii) The golden mountain has fire because it has smoke. 
 সানার পাহাড়িট বিhমান, কারণ এিট ধূমবান। 
(iii) Sound is eternal, because it is an effect. 
 শb িনতয্, যেহt তা কাযর্। 

5×3 = 15

(d) Explain the definition of Buddhi as mentioned in Tarkasaṁgraha. Why and how 
is the definition changed in Dīpikā? Is the change satisfactory? 
তকর্সংgেহ pদt বুিdর লkণ বয্াখয্া কেরা। দীিপকােত লkণিট িকভােব এবং কন পিরবতর্ন করা 
হেয়েছ ? পিরবতর্নিট িক সেnাষজনক ? 

6+6+3

  

 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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