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PHILOSOPHY 

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

Course Title: Indian Logic - II 

Time: 2 Hours                  Full Marks: 40 

The figures in the right hand side margin indicate full marks. 

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

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূণণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণ শক। 

পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

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

নিম্ননিনিত যে য োন পোাঁ চটি  প্রশ্নের উত্তর দাও:     

a) Why vyāňjanā is not considered as an additional vṛtti by the Naiyāyikas? 

নেয়াক্ষয়করা ককে বযাঞ্জোশ্নক অক্ষেক্ষরক্ত বৃক্ষত্ত ক্ষহসাশ্নব গণয কশ্নরে ো? 

b) What is vṛddhavyavahāra? 

বৃদ্ধবযবহার ক্ষক?  

c) Who is called āpta? 

আপ্ত কাশ্নক বিা হয়?  

d) What is ajhat lakṣaņā? Provide an example. 

অেহৎ িিণা ক্ষক? একটি দৃষ্টান্ত দাও। 

e) What is tripuṭīpratyakṣa? 

ক্ষিপুটীপ্রেযি ক্ষক?  

f) How, according to Naiyāyikas, prāmāṇya of a cognition is ascertained? 

নেয়াক্ষয়ক মশ্নে প্রামাণয ক্ষেশ্চয় ক্ষকভাশ্নব হয়?  

g) What does sannidhi mean?  

সক্ষিক্ষি বিশ্নে ক্ষক কবাঝায়?  

h) Who does not admit arthāpatti as a separate pramāṇa ? 

L¡l¡ "AbÑ¡f¢šকে üa¿» fËj¡Z ¢qp¡কে ü£L¡l Lকেe e¡? 

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

নিম্ননিনিত যে য োন চোরটি  প্রশ্নের উত্তর দাও:    

a) Explain the definition of upamiti with suitable illustration. What is the vyāpāra of upamiti? 4+1 

উপযুক্ত দৃষ্টান্ত সহশ্নযাশ্নগ উপক্ষমক্ষের িিণ বযাখ্যা কর। উপক্ষমক্ষের বযাপার কী?  

b) Define lakṣaņā after Dīpikāṭīkā. What is the necessity of admitting lakṣaņā?                         2+3 

েকণ সংগ্রহ দীক্ষপকা অেুসাশ্নর িিণার িিণ দাও। িিণা স্বীকাশ্নরর প্রশ্নয়ােেীয়ো কী?  

c) Explain briefly akhyātivāda. 

অখ্যাক্ষেবাদ সংশ্নিশ্নপ বযাখ্যা কর।  



d) How does Annaṁbhaṭṭa classify vākya?  On what ground does he establish that the Veda is authored. 

                      2+3 

অিংভট্ট ক্ষকভাশ্নব বাশ্নকযর ক্ষবভাগ কশ্নরশ্নেে? কবশ্নদর কপৌরুশ্নষয়ত্ব ক্ষেক্ষে ককাে যুক্ষক্তশ্নে প্রক্ষেষ্ঠা কশ্নরে?  

e) Explain the different classification of terms after Annaṁbhaṭṭa. 

অিংভট্টশ্নক অেুসরণ কশ্নর পশ্নদর ক্ষবক্ষভি প্রকার ক্ষবভােে সমূহ বযাখ্যা কর। 

f) What is ākāņkṣā? Why yogyatā is regarded as a prerequisite of śābdabodha?                    2+3 

আকাঙ্ক্ষা ক্ষক? কযাগযো কক ককে শাব্দশ্নবাশ্নির পূবণস্বীকাযণ ক্ষহসাশ্নব িরা হয়?  

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

নিম্ননিনিত যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দাও:    

a) What is meant by śakyārtha ? How does Annaṁbhaṭṭa refute jātiśaktivāda?                                 2+8 

শকযার্থণ বিশ্নে ক্ষক কবাঝায়? অিংভট্ট ক্ষকভাশ্নব োক্ষেশক্ষক্তবাদ খ্ণ্ডে কশ্নরে?    

b) What does vipratipatti mean? Explain the following vipratipatti- 

‘jňānaprāmāņyaṁtadaprāmāņyāgrāhakajāvajjňānagrahakasāmagrigrāhyaṁnavā’.      2+8 

ক্ষবপ্রক্ষেপক্ষত্ত বিশ্নে ক্ষক কবাঝায়? ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে ক্ষবপ্রক্ষেপক্ষত্তটি বযাখ্যা কর-  

‘জ্ঞােপ্রমাণযং েদপ্রামাণযাগ্রাহকযাবেজ্ঞােগ্রাহকসামগ্রীগ্রাহ্যং ে বা’ 

c) Discuss the views of Mimamsakas and Naiyayikas in the context of ‘Arthapatti’. 
অর্থাপনি প্রসঙ্গে মীমাংসে ও নিয়ানয়েঙ্গেে মতোে আঙ্গিাচিা েে।  


