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

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূণণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক। 
পরীিার্ণীশ্নদর যর্াসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

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

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে পাাঁচক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                       

a) Why is the Tarkasaṁgraha so titled? 

‘েকণসংগ্রহ’ োমকরণ করা হশ্নয়শ্নে যকে?  
b) What is visiṣtajñāna? 

ক্ষবক্ষশষ্টজ্ঞাে কাশ্নক বশ্নি?  
c) What is pramā? 

প্রমা কাশ্নক বশ্নি? 

d) What is pakṣa? 

পি কী?  
e) What is pakṣta? 

পিো কী?  
f) What is ‘saṁśayottara pratyakṣa’? 

‘সংশশ্নয়াত্তর প্রেযি’ কী?  
g) What are the five members of nyāyavākhya? 

েযায়বাশ্নকযর পাাঁচক্ষি অবয়ব কী কী?  
h) What are the different types of upādhi? 

ক্ষবক্ষভন্নপ্রকার উপাক্ষি কী কী?  
 

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

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে চারক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:    
   

a) Distinguish between karaṇa and kāraṇa. 

‘করণ’ এবং ‘কারশ্নণর’ মশ্নিয পার্ণকয কর।  
b) Explain two kinds of asamavāyi kāraṇa. 

দু’প্রকার অসমবাক্ষয় কারণ বযাখ্যা কর।  
c) Explain and illustrate saṁyoga sannikarṣa and samavāya sannikarṣa. 

সংশ্নযাগ সক্ষন্নকষণ ও সমবায় সক্ষন্নকষণ উদাহরণ সহ বযাখ্যা কর।  
d) Explain the lakṣaṇa of apramā as given in the Tarkasṁgraha. 



েকণসংগ্রশ্নহ প্রদত্ত ‘অপ্রমা’-র িিণ বযাখ্যা কর।  
e) Explain and illustrate kevalvyatirekī liṅga.  

যকবিবযক্ষেশ্নরকী ক্ষিঙ্গ’ উদাহরণ সহ বযাখ্যা কর।  
f) Explain and illustrate viruddha hetvābhāsa. 

‘ক্ষবরুদ্ধ’ যহত্বাভাস উদাহরণ সহ বযাখ্যা কর।  
 

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

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে একক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:  
 

a) Distinguish between savikalpaka and nirvikalpaka pratyakṣa. 

সক্ষবকল্পক ও ক্ষেক্ষবণকল্পক প্রেযশ্নির মশ্নিয পার্ণকয কর।  
b) Give a full account of svārthānumāna and parārthānumāna after Annaṁbhaṭṭa.   

অন্নম্ভট্টশ্নক অেুসরণ কশ্নর স্বার্ণােুমাে ও পরার্ণােুমাশ্নের একক্ষি পূণণাঙ্গ ক্ষববরণ দাও।  
c) How can vyāpti be established? Answer after the Dīpikā. 

বযাক্ষিশ্নক কীভাশ্নব প্রক্ষেষ্ঠা করা যায়? দীক্ষপকা অেুযায়ী উত্তর দাও।  

 


