
B.A. PART-III (Honours) Examination, 2020 

Subject: Philosophy 

Paper: V  

Full Marks: 50                                          Time: 2 Hours 
 

The figures in the margin indicate full marks. 

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

দক্ষিণ প্রান্তস্থ ংখ্যাগুক্ষ পূণণমান ক্ষনর্দণলক। 
পরীিার্ণীর্ক যর্াম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব। 

(New Syllabus) 

1. Answer any four questions: (যয যকান চারক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও।)                                             5 × 4=20 

a) Distinguish between saṁyukta samavāya sannikarṣa and saṁyukta samaveta samavaya 

sannikarṣa with examples. 

উদারণ  ংযুক্ত মবায় ক্ষিকণ ও ংযুক্ত মর্বে মবায় ক্ষিকর্ণর মর্যয পার্ণকয কর। 

b) How can vyāpti be established?  

বযাক্ষি ক্ষকভার্ব প্রক্ষেক্ষিে য়? 

c) Explain viruddha hetvābhāsa with examples. 

উদারণ ক্ষবরুদ্ধ যত্বাভা বযাখ্যা কর। 
d) Explain and illustrate asamavāyi kāraņa. 

উদারণ অমবায়ী কারণ বযাখ্যা কর। 
e) Explain, following Annaṁbhatta, upamiti as a source of knowledge. 

অিংভট্ট অনুরর্ণ জ্ঞার্নর উৎ ক্ষার্ব উপক্ষমক্ষের বযাখ্যা দাও। 
f) Explain the lakṣaņa of apramā, following the Dīpikā. 

অপ্রমার িণক্ষি দীক্ষপকা অনুরর্ণ বযাখ্যা কর। 
2. Answer any three questions: (যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও।)                                           10×3=30 

a) Distinguish between nirvikalpaka pratyaksa and savikalpaka pratyaksa. 

ক্ষনক্ষবণকল্পক প্রেযি ও ক্ষবকল্পক প্রেযর্ির মর্যয পার্ণকয কর। 
b) Explain and illustrate different types of savyabhicāra hetvābhasa. 

ক্ষবক্ষভি যরর্নর বযক্ষভচার যত্বাভা উদারণ  বযাখ্যা কর। 
c) Give a full account of the laksaņa of smṛti, after Annambhatta. 

অিং ভট্টর্ক অনুরণ কর্র সৃ্মক্ষের িণক্ষির একক্ষি পূণণাঙ্গ ক্ষববরণ দাও। 
d) Explain, after Tarkasaṁgraha, the conditions of śābdabodha. 

লাব্দর্বার্যর লেণগুক্ষ েকণংগ্র অনুরর্ণ বযাখ্যা কর। 
e) Distinguish between svarthānumāna and parārthānumāna with examples. 

উদারণ র্যার্ে স্বার্ণানুমান ও পরার্ণানুমার্নর মর্যয পার্ণকয কর। 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (Old Syllabus) 

1. Answer any four questions: (যয যকান চারক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও।)                       5×4=20 

a) Explain the laksaņa of apramā after the Dīpikā. 

    অপ্রমার িণক্ষি দীক্ষপকা অনুরর্ণ বযাখ্যা কর। 

b) Distinguish  between saṁyukta samavāya sannikarṣa and saṁyukta samaveta samavāya 

sannikarṣa with examples. 

উদারণ ংযুক্ত মবায় ক্ষিকণ ও ংযুক্ত মর্বে মবায় ক্ষিকর্ণর মর্যয পার্ণকয কর। 

c) How can vyāpti be established?  

বযাক্ষি ক্ষকভার্ব প্রক্ষেক্ষিে য়? 

d) Explain viruddha hetvābhāsa with examples. 

উদারণ  ক্ষবরুদ্ধ যত্বাভা বযাখ্যা কর। 
e) Explain asamavāyī kārana as distinct from nimitta kāraņa. 

ক্ষনক্ষমত্ত কারণ যর্র্ক স্বেন্ত্র অমবায়ী কারর্ণর বযাখ্যা দাও। 
f) Explain upamiti as a valid source of knowledge. 

ববয জ্ঞার্নর উৎ ক্ষার্ব উপক্ষমক্ষের বযাখ্যা দাও। 
 

2. Answer any three questions: (যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও।)                                   10×3=30 

a) Distinguish between nirvikalpaka pratyakṣa and savikalpaka pratyakṣa. 

ক্ষনক্ষবণকল্পক ও ক্ষবকল্পক প্রেযর্ির মর্যয পার্ণকয কর। 
b) Distinguish between svarthānumana and parārthānumāna with examples. 

উদারণ র্যার্ে স্বার্ণানুমান ও পরার্ণানুমার্নর মর্যয পার্ণকয কর। 
c) Explain and illustrate different kinds of savyabhicāra hetvabhāsa. 

ক্ষবক্ষভি যরর্নর বযক্ষভচার যত্বাভা উদারণ  বযাখ্যা কর। 
d) Analyse fully the lakṣaņa of smṛiti after Annambhatta. 

অিংভট্টর্ক অনুরণ কর্র সৃ্মক্ষের িণক্ষির একক্ষি পূণণাঙ্গ ক্ষবর্েণ কর। 
e) Explain, after Tarkasamgraha, the conditions of śābdabodha. 

লাব্দর্বার্যর লেণগুক্ষ েকণংগ্র অনুরর্ণ বযাখ্যা কর। 
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