
B.A./SEM-IV/Philosophy-402/C-9/22 

B.A 4th Semester (Honours) Examination, 2022 

PHILOSOPHY 

Course ID: 40612                                                                   Course Code: AH/PHI/402/C-9 

Course Title: Indian Logic-I 

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. 

দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 
পরী াথীেদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 

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

িন িলিখত য কান পাচঁিট ে র উ র দাও: 

a) Why does Annaṁbhaṭṭa use the word jňāna in the lakṣaṇa of smṛti? 

ৃিতর ল েণ অ ংভ  ‘ ান’ পদিট ব বহার কেরেছন কন? 

b) What is nirvikalpaka pratyakṣa? 

িনিবক ক ত  কােক বেল? 

c) What is the asamavayī kāraṇa of a jar and what is the asamavayī kāraṇaof the colour of a cloth? 

ঘেটর অসমবায়ীকারণ িক? পট েপর অসমবায়ীকারণ িক? 

d) What are the sannikarṣa-s in the perception of a running horse and itsmotion? 

ধাবমান অ  ও তার গিতর ত ে  সি কষ িল িক? 

e)  What is the significance of using two synonymous words buddhi andjňānain the lakṣaṇaof buddhi? 

বুি র ল েণ ‘বুি ’ এবং ‘ ান’ এই দুিট পযায় শ  ব বহােরর তাৎপয িক?    

f) What is anyathāsiddhi? 

অন থািসি  কােক বেল? 

g) What are the properties (dharma-s) of a sad-hetu? 

সৎ- হতুর ধম িল িক? 

h) Point out the pakṣa, sādhya and hetu in the following case of anumiti: ‘The sky-lotus is fragrant, 

because it is lotus’ 

িনে া  অনুিমিতিটর প , সাধ  ও হতু িনেদশ কর এবং হতুিট কন দু  তা ব াখ া কেরা: 

      ‘আকাশপ  সুরিভযু , যেহতু তা প ’ 

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

িন িলিখত য কােনা চারিট ে র উ র দাও: 

a) What is vyāptiprakārakapakṣadharmatājňāna? Is it vyāpara or karaṇa of anumiti, answer after 
Annaṁbhaṭṭa? 



       ‘ব াি কারকপ ধমতা ান’ কােক বেল? ইহা িক অনুিমিতর ‘করণ’ অথবা ‘ব াপার’? অ ংভ েক অনুসরণ কের উ র      

দাও।  
b) What is bādha hetvābhāsa? How does it impede anumiti? 

      ‘বাধ’ হ াভাস কােক বেল? এিট িকভােব অনুিমিতেক বাধা দয়? 

c) Explain and illustrate anvayavyatireka iliṅga? 

      অ য়-ব িতেরকী িল  দৃ া সহ ব াখ া কেরা। 
d) Explain and illustrate any two types of upādhi. How does it impedeanumiti?        3+2 

যেকােনা দুই কার ‘উপািধ’ উদাহরণসহ ব াখ া কর। ইহা িকভােব অনুিমিতেক বাধা দয়? 

e) Explain the lakṣaṇaof smṛti as framed by Annaṁbhaṭṭa. 

অ ংভ  দ  ‘ ৃিত’র ল ণ ব াখ া কেরা। 
f) Explain the role of ‘pakṣatā’ in anumiti. 

      অনুিমিতেত ‘প তা’-র ভূিমকা ব াখ া কেরা। 

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

িন িলিখত য কােনা একিট ে র উ র দাও: 

a) Explain and illustrate different kinds of laukika sannikarṣa-s after Annaṁbhaṭṭa. 

      অ ংভ েক অনুসরণ কের িবিভ কার লৗিকক সি কষ উদাহরণসহ ব াখ া কেরা। 
b) Following Dīpikā, explain and illustrate three kinds of anyāthāsiddha with examples? 

িতন কার অন থািস  দীিপকা অনুসরেণ উদাহরণসহ ব াখ া কেরা। 
c) What are the different kinds of Savyabhicāra hetvābhāsa ? Explain eachverity with examples.    2+8 

      সব িভচার হ াভাস কয় কার এবং িক িক? িতিট সব িভচার হ াভাস উদাহরণসহ আেলাচনা কেরা। 

 
 


