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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. General Part-II Examination, 2020  

PHILOSOPHY 

PAPER: PHIG-III 
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। 

All symbols are of usual significance. 

 Answer any three questions taking at least one from Group A and B  
2 marks allotted for overall impression  

িবভাগ ক ও খ থেক অnতঃ একিট কের p  সহ মাট িতনিট pে র উtর দাও 
২ নmর সাধারণ মােনর জন  সংরিkত 

 GROUP-A / িবভাগ-ক
1. Define Vyāpti according to Nyāya philosophy. How do the Naiyāyikas establish 

Vyāpti? 
নয্ায়দশন sীkত বয্ািpর লkণ দাও। নয়ািয়কগণ কীভােব বয্ািp pিত া কেরন ? 

6+10

  
2. Explain the definition of anumiti. What is the difference between anumāna and 

anumiti? In this context, explain the nature of Parāmarśajñāna. 
অনুিমিতর লkণ বয্াখয্া কেরা। অনুমান ও অনুিমিতর মেধয্ পাথকয্ কী ? এই pসে  পরামশjােনর 
srপ বয্াখয্া কেরা। 

8+2+6

  
3. Explain with suitable examples Kevalānvayi, Kevala-vyātireki and Anvaya-

vyātireki inferences. 
কবলাnয়ী, কবল-বয্িতেরকী এবং অnয়-বয্িতেরকী অনুিমিত উপযুk উদাহরণসহ বয্াখয্া কেরা। 

16

  
4. Critically explain Jaina ‘Saptabhaṅgi naya’.

জন ‘সpভ ী নয়’ সিবচার বয্াখয্া কেরা। 
16

  

 GROUP-B / িবভাগ-খ
5. Test the validity of the following syllogism or syllogistic forms by means of 

Venn diagram: (any four)  

ভনিচেtর সাহােযয্ িনmিলিখত নয্ায় বা নয্ায়াকারgিলর বধতা িবচার কেরাঃ ( য- কােনা চারিট) 

4×4 = 16

(a) AAI-4 

(b) AII-3 
(c) EAO-1 
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(d) No patriot is happy person and some happy persons are virtuous. Therefore, some 
virtuous are not patriots. 
কান দশেpিমক নন সুখী বয্িk এবং কানও কানও সুখী বয্িk হন ধািমক। সুতরাং, কানও কানও 
ধািমক নন দশেpিমক। 

(e) Some women are musicians, but all political dignitaries are not women. 
Therefore, all political dignitaries are not musicians. 
কানও কানও মিহলা হন স ীতিশlী, িকnt সব পদs রাজৈনিতক বয্িk মিহলা নন। সুতরাং, সব পদs 
রাজৈনিতক বয্িkt স ীতিশlী নন। 

(f) Some parrots are not pests. All parrots are pets. Therefore, no pets are pests. 
কানও কানও তাতাপািখ মারাtক জীব নয়। সকল তাতাপািখ হয় পাষা জীব। অতএব, কানও 
পাষয্ জীব নয় মারাtক। 

  
6. Give the definition of conversion. Mention the rules of conversion. Discuss with 

examples different types of conversion. Is conversion of ‘O’ proposition 
possible? — Discuss. 
আবতেনর সংjা দাও। আবতেনর িনয়মাবলী উেlখ কেরা। উদাহরণসহ আবতেনর িবিভn pকার 
আেলাচনা কেরা। ‘O’ বচেনর আবতন কী সmব ? —  আেলাচনা কেরা। 

2+4+5+5

 OR / অথবা
 Use truth-table to determine whether the following statement forms are 

tautologous, self-contradictory or contingent: 
িনmিলিখত বচনাকারgিল sতঃসতয্, না sতঃিমথয্া, না আপিতক তা সতয্সারণীর সাহােযয্ িনণয় কেরাঃ 
(a) )()( prqp ∨⊃⋅  
(b) )]~([ qqpp ⋅⊃⊃  
(c) )~()( rrqp ∨⋅⊃  
(d) )~(~~ qpp ∨≡  

4×4 = 16

  
7. Test the validity of the following with the help of truth-table (any four): 

সতয্সারণীর সাহােযয্ বধতা িবচার কেরাঃ ( য কােনা চারিট) 
(a) )( rqp ∨⊃  

 q~  

 pr ~⊃∴  
(b) qp ⊃  

 qp ~⊃∴  
(c) QP ⊃  

 RQ ⊃  

 QR ∨∴  
(d) IHG ⊃∨ )(  

 )( HGI ⋅⊃  

 )()( HGHG ⋅⊃∨∴  

4×4 = 16



B.A./Part-II/Gen./PHIG-III/2020 

2107 3  Turn Over 

(e) If weather is good and it does not rain, then either we will go to the play ground 
or we will go to watch a movie. It is not the case that it rains; so we will go to the 
play ground. 

যিদ আবহাওয়া ভােলা থােক এবং বৃি  না হয় তেব হয় আমরা খলার মােঠ যােবা নtবা িসেনমা দখেত 
যােবা। এমন নয় য বৃি  হেc; সুতরাং আমরা খলার মােঠ যােবা। 

(f) If west Bengal suffers a severe drought then if Punjab has its normal rainfall then 
Hariyana’s water supply will be greatly reduced. Punjab does have its normal 
rainfall. So if Hariyana’s water supply is greatly reduced then West Bengal 
suffers a severe drought.  

যিদ পি মবে  খরা হয় তাহেল যিদ পা ােব sাভািবক বিৃ পাত হয় তাহেল হিরয়ানায় জল সরবরাহ 
খুবই hাস পােব। পা ােব বৃি পাত sাভািবক হয়। সুতরাং, যিদ হিরয়ানায় জল সরবরাহ খুব কম হয় 
তাহেল পি মবে  খরা হেব। 

  

8. Explain and examine Mill’s Joint Method of Agreement and Difference. 

িমেলর অnয়ী বয্িতেরকী পdিতর বয্াখয্া ও িবচার কেরা। 

10+6

  
 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.  

 
——×—— 

 


