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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. 

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

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

িন িলিখত য কান পাচঁিট  ে র উ র দাও:     

a) Why vyāňjanā is not considered as an additional vṛtti by the Naiyāyikas? 
নয়ািয়করা কন ব া নােক অিতির  বৃি  িহসােব গণ  কেরন না? 

b) What is vṛddhavyavahāra? 

বৃ ব বহার িক?  

c) Who is called āpta? 

আ  কােক বলা হয়?  

d) What is ajhat lakṣaņā? Provide an example. 

অজহৎ ল ণা িক? একিট দৃ া  দাও। 

e) What is tripuṭīpratyakṣa? 

ি পুটী ত  িক?  

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

নয়ািয়ক মেত ামাণ  িন য় িকভােব হয়?  

g) What does sannidhi mean?  

সি িধ বলেত িক বাঝায়?  

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

L¡l¡ "AbÑ¡f¢š ক üa¿» fËj¡Z ¢qp¡ ব ü£L¡l L রe e¡? 

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

িন িলিখত য কান চারিট  ে র উ র দাও:    

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

উপযু  দৃ া  সহেযােগ উপিমিতর ল ণ ব াখ া কর। উপিমিতর ব াপার কী?  

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



তকসং হ দীিপকা অনুসাের ল ণার ল ণ দাও। ল ণা ীকােরর েয়াজনীয়তা কী?  

c) Explain briefly akhyātivāda. 

অখ ািতবাদ সংে েপ ব াখ া কর।  

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

authored.                       2+3 

অ ংভ  িকভােব বােক র িবভাগ কেরেছন? বেদর পৗ েষয়  িতিন কান যুি েত িত া কেরন?  

e) Explain the different classification of terms after Annaṁbhaṭṭa. 

অ ংভ েক অনুসরণ কের পেদর িবিভ  কার িবভাজন সমূহ ব াখ া কর। 

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

আকা া িক? যাগ তা ক কন শা েবােধর পূব ীকায িহসােব ধরা হয়?  

3. Answer any one of the following questions:                               10x1=10 
িন িলিখত য কান একিট ে র উ র দাও:    

a) What is meant by śakyārtha ? How does Annaṁbhaṭṭa refute jātiśaktivāda?                                 2+8 
শক াথ বলেত িক বাঝায়? অ ংভ  িকভােব জািতশি বাদ খ ন কেরন?    

b) What does vipratipatti mean? Explain the following vipratipatti- 
‘jňānaprāmāņyaṁtadaprāmāņyāgrāhakajāvajjňānagrahakasāmagrigrāhyaṁnavā’.      2+8 

িব িতপি  বলেত িক বাঝায়? িন িলিখত িব িতপি িট ব াখ া কর-  

‘ ান মাণ ং তদ ামাণ া াহকযাবজ ান াহকসাম ী াহ ং ন বা’ 

c) Discuss the views of Mimamsakas and Naiyayikas in the context of ‘Arthapatti’. 
অথাপি  সে  মীমাংসক ও নয়ািয়কেদর মতবাদ আেলাচনা কর।  


