
Epistemology (3rd ed.) – Robert Audi 

 

Chap 4: Consciousness 

 

1. What is inner perception? অন্ত:প্রত্যক্ষণ কী? 

2. Differentiate between thinking, imaging and 
believing. চিন্তা করা, কল্পনা করা ও চিশ্বাস করার মধ্যয পার্থকয 
চনণথয় কর। 

3. “Explain different kinds of mental properties to 
understand the epistemological role of 
introspection” অন্তর্থর্থধ্নর জ্ঞানত্াচিক ভূচমকা িুঝার সুচিযাধ্র্থ 
চিচভন্ন প্রকাধ্রর মন-বিচর্ষ্ট্য িযাখ্যা কর। 

4. Is consciousness an ‘act’? Focus on the notion of 
‘mind’s eye’. চিত্না চক ‘কার্থ’ চিধ্র্ষ? ‘মনষ্িক্ষ’ু প্রত্যয়চির 
ওপর আধ্ াকপাত্ কধ্রা। 

5. Do we ‘see’ when we reflect on our dispositional 
mental properties? How could we do it? Explain 
pictorial mental properties with regard to the 
relation between dispositional and occurrent 
mental properties. আমাধ্র্র চিশ্বাসগত্ মন-বিচর্ষ্ট্যসমূধ্ের 
চর্ধ্ক চখ্য়া  করধ্  আমরা চকছ ুএকিা ‘চর্চখ্’ – এমনিা চক ি া 
র্াধ্ি? এচি কীভাধ্ি ঘধ্ি? চিশ্বাসগত্ এিং ঘিনমূ ক 
মধ্নাবিচর্ষ্ট্যসমূধ্ের আধ্ াধ্ক সচিত্র মধ্নাবিচর্ষ্ট্যাি ীর িযাখ্যা র্ান 
কধ্রা। 

6. How could we understand the kind of inner seeing? 
Explain forms of realism and anit-realism in the 
analysis of introspective consciousness. অন্ত:র্র্থনধ্ক 
আমরা কীভাধ্ি িুঝধ্ত্ পাচর? অন্তর্থর্থনমূ ক চিত্নাধ্িাধ্যর 



চিধ্েষধ্ণর আধ্ াধ্ক িাস্তিিার্ ও অ-িাস্তিিাধ্র্র চিচভন্ন প্রকার 
িযাখ্যা কধ্রা। 

7. Why an adverbial view of introspected objects do 
not support the idea of second-order images? 
Explain. চিয়া-চিধ্র্ষণ চেসাধ্ি চিধ্িচিত্ অন্তর্থর্থনমূ ক িস্তুর 
যারণা চকন পরিত্থী-যারার চিত্রকধ্ল্পর যারণাধ্ক সমর্থন কধ্র না? 
িযাখ্যা কধ্রা। 

8. “Although realism about the objects of perception 
is a highly plausible view, realism about the objects 
of introspection is not.” – explain. “প্রত্যক্ষণগত্ িস্তুর 
চিষধ্য় িাস্তিিার্ অত্যন্ত রু্চিসংগত্ প্রত্ীয়মান েধ্ ও অন্তর্থর্থনমূ ক 
িস্তুর িযাপাধ্র িাস্তিিার্ চিক ত্া নয়” – িযাখ্যা কধ্রা। 

9. Do you support realism or anti-realism in the 
matters of mental images? Put arguments in favor 
of your position. মধ্না-চিত্রকধ্ল্পর চক্ষধ্ত্র ত্ুচম চক িাস্তিিার্ধ্ক 
সমর্থন কধ্রা? না, প্রচত্-িাস্তিিার্ধ্ক? চত্ামার মধ্ত্র পধ্ক্ষ রু্চি 
র্াও। 

10.  How can introspection ground justification and 
knowledge? Compare introspected beliefs with 
perceptual beliefs in this regard. অন্তর্থর্থন কীভাধ্ি 
র্ািাইকরণ ও জ্ঞাধ্নর চভচি র্ান কধ্র? এরই আধ্ াধ্ক অন্তর্থর্থনমূ ক 
ও প্রত্যক্ষণমূ ক চিশ্বাসসমূধ্ের ত্ু না কধ্রা। 

11.  Discuss introspective beliefs and belief of 
introspectables with regard to fallibilism. 
ভ্রাচন্তপ্রিণত্ার চনচরধ্খ্ অন্তর্থর্থনমূ ক ও সম্ভািয অন্তর্থর্থনমূ ক 
চিশ্বাসসমূে আধ্ ািনা কধ্রা। 

12.  What does it mean by ‘privileged access’ in the 
discussion of consciousness? Discuss. চিত্না সংিান্ত 
আধ্ ািনায় ‘চপ্রচভচ জড একধ্সস’ ি ধ্ত্ কী িুঝায়? আধ্ ািনা 
কধ্রা।  



13.  Is non-perceptual introspection necessarily a kind 
of hallucination or illusion? Put arguments in your 
favor. অ-প্রত্যক্ষণমূ ক অন্তর্থর্থণ চক আিচিকভাধ্ি একপ্রকাধ্রর 
ভ্রমপ্রত্যক্ষণ িা অযযাস? চত্ামার মধ্ত্র পধ্ক্ষ রু্চি র্াও। 

14.  What is meant by ‘strong doctrine of privileged 
access’? Critically discuss the theses of infallibility 
and omniscience in this regard. ‘চপ্রচভচ জড একধ্সধ্সর 
র্চির্া ী মূ নীচত্’ ি ধ্ত্ কী িুঝ? এই সূধ্ত্র অভ্রান্তত্া ও সিথজ্ঞত্ার 
চর্চসসদ্বধ্য়র সমাধ্ ািনামূ ক চিিরণ র্াও। 

15.  Illustrate the difficulties for the thesis of privileged 
access in introspective matters. Are all 
introspective matters are primarily perceptual? 
অন্তর্থর্থনমূ ক চিষয়াচর্র চক্ষধ্ত্র চপ্রচভচ জড একধ্সস চর্চসধ্সর 
সমস্যাগুধ্ া ত্ুধ্  যধ্রা। সি অন্তর্থর্থনমূ ক চিষয় চক প্রার্চমকভাধ্ি 
প্রত্যক্ষণমূ ক? 

16.  Is the ‘cerebroscopic machine’ argument enough 
to read or reject introspective beliefs conclusively? 
Explain the peculiarities of privileged access notion 
in the study of consciousness. ‘চসচরধ্রাসধ্কাচপক চমচর্ন’ 
রু্চিচি চক অন্তর্থর্থনমূ ক চিশ্বাসসমূেধ্ক িূড়ান্তভাধ্ি প্রত্যয়ন চকংিা 
নাকি করধ্ত্ সক্ষম? চিত্না সংিান্ত আধ্ ািনায় চপ্রচভচ জড 
একধ্সস প্রত্যয়চির ত্াৎপর্থসমূে িযাখ্যা কধ্রা। 

17.  Dispositional mental properties are defeasibly but 
prima facie justified – explain. চিশ্বাসগত্ মধ্নাবিচর্ষ্ট্যাি ী 
ভু  েওয়ার সম্ভািযত্া সধ্েও প্রার্চমক পর্থাধ্য় র্ািাই-উিীণথ – িযাখ্যা 
কধ্রা। 

18.  Critically explain the general epistemic principle 
concerning self-knowledge. আত্মজ্ঞান সংচেষ্ট্ সাযারণ 
জ্ঞানত্াচিক নীচত্সমূধ্ের সমাধ্ ািনামূ ক িযাখ্যা র্াও। 



19.  What is the distinction between a general 
epistemic principle and an attentional epistemic 
principle concerning self-knowledge? Discus the 
corresponding/concerned justification principles in 
this connection. আত্মজ্ঞান সম্পধ্কথ একচি সাযারণ জ্ঞানত্াচিক 
নীচত্ ও একচি মধ্নাধ্র্াগ সম্পচকথত্ জ্ঞানত্াচিক নীচত্র মযযকার 
পার্থকয কী? এই সূধ্ত্র সংচেষ্ট্ র্ািাইনীচত্সমূে িণথনা কধ্রা। 

20.  What is the danger of overestimating the strength 
of introspective justification? Discuss defeasibility 
of introspective justification in this regard. 
অন্তর্থর্থনমূ ক র্ািাইকরধ্ণর ওপর অচত্চরি গুরুোধ্রাধ্পর সমস্যা 
কী? এই সূধ্ত্র অন্তর্থর্থনমূ ক র্ািাইকরধ্ণর ভ্রাচন্ত-সম্ভািযত্া 
আধ্ ািনা কধ্রা। 

21.  Is consciousness a basic source or a kind of 
foundation of belief, justification and knowledge? 
Discuss. চিত্না চক চিশ্বাস, র্ািাইকরণ এিং জ্ঞাধ্নর অন্যত্ম 
চমৌচ ক উৎস? আধ্ ািনা কধ্রা। 

22.  “Introspective consciousness is a substantially 
active faculty; perception and memory are largely 
reactive faculties”- explain epistemological 
differences between perception and consciousness 
according to this statement. “অন্তর্থর্থনমূ ক চিত্না েধ্ া আর্ধ্ত্ 
চিয়ামূ ক ফ্যাকাচি আর প্রত্যক্ষণ ও সৃ্মচত্ েধ্ া চমাধ্ির ওপধ্র প্রচত্চিয়ামূ ক 
ফ্যাকাচি” – এই িিধ্নর আধ্ াধ্ক প্রত্যক্ষণ ও চিত্নার জ্ঞানত্াচিক 
পার্থকযসমূে িযাখ্যা কধ্রা। 

 

  



Chap 5: Reason I 

 

1. What is self-evidence? Show its role in knowledge and 
justification. চস ফ্-এচভধ্ডন্স কী? জ্ঞান ও র্ািাইকরধ্ণ এর ভূচমকা 
চনধ্র্থর্ কধ্রা। 

2. Are self-evidents indefeasible or prima-facie? Give your 
opinion in this regard. চস ফ্-এচভডন্িগুধ্ া চক ভ্রাচন্তর 
সম্ভািণারচেত্, না চক প্রার্চমক-প্রস্তািণা মাত্র? এ চিষধ্য় চত্ামার মত্ র্াও। 

3. What are the two types of immediacy? Explain 
epistemic immediacy as the form of truths of reason. 
দুই যরধ্নর অিযিচেত্া কী? চিৌচিক সত্যত্ার প্রকরণ চেসাধ্ি জ্ঞানত্াচিক 
অিযিচেত্া িযাখ্যা কর। 

4. Does an analytic proposition mean as understanding a 
sentence or believing a sentence? Focus on the 
difference between an analytic statement and an 
empirical one in this regard. চিধ্েষক িিন ি ধ্ত্ একচি 
িাকযধ্ক অনুযািন করা িুঝায়, না চক চিশ্বাস করা িুঝায়? এই সুিাধ্র্ 
চিধ্েষক উচি ও অচভজ্ঞত্াজাত্ উচির পার্থকয ত্ুধ্  যর। 

5. Explain and evaluate the nature of containment 
relation in a necessary statement. চকাধ্না আিচিক িিধ্নর 
মযযকার অন্ত:সম্পধ্কথর যরন িযাখ্যা ও মূ যায়ণ কধ্রা। 

6. What are two kinds of objections to the idea that the 
proposition ‘nothing is red and green all over at once’ 
- is self-evident and necessary, yet not analytic? Briefly 
discuss. ‘চকাধ্না চকছ ুএকইসাধ্র্ ও পুধ্রাপুচরভাধ্ি  া  ও সিুজ নয়’ 
– এই িিনচি চস ফ্-এচভধ্ডন্ি ও আিচিক েধ্ ও চিধ্েষক নয়, এই 
যারণার িযাপাধ্র দুচি আপচি কী? সংধ্ক্ষধ্প আধ্ ািনা কধ্রা। 

7. What is the relevance of ‘understanding of’ and 
‘understanding that’ in the discussion of the analytic, a 



priori and synthetic statement? চিধ্েষক, অচভজ্ঞত্া-পূিথ ও 
সংধ্েষক িিধ্নর অন্ত:সম্পকথ আধ্ ািনায় ‘understanding of’ ও 
‘understanding that’ এর প্রাসচিকত্া কী? 

8. Discuss different types of a priori propositions. 
অচভজ্ঞত্াপূিথ িিধ্নর চিচভন্ন যরন আধ্ ািনা কধ্রা। 

9. The analytic propositions are known in terms of ‘how’ 
they are true and the a priori ones in terms of how their 
truth is ‘known’. Evaluate the claim that all necessary 
propositions are a priori, in this regard. চিধ্েষক 
িিনগুধ্ াধ্ক জানা র্ায় ‘how’ they are true ত্ার জ্ঞান চর্ধ্য় আর 
অচভজ্ঞত্াপূিথ িিনগুধ্ াধ্ক জানা র্ায় how their truth is ‘known- 
এর মাযযধ্ম। এর আধ্ াধ্ক সক  আিচিক িিনই অচভজ্ঞত্াপূিথ – এই 
র্ািীচি মূ যায়ন কধ্রা। 

10. What do you know ‘paradigms of truths of reason’? Do 
you support radical rationalism, or radical empiricism? 
Put arguments in your favor. চিৌচিক সত্যত্া সম্পচকথত্ 
চিন্তাকািাধ্মা সম্পধ্কথ কী জাধ্না? ত্ুচম চক িরম িুচিিার্ সমর্থন কধ্রা, 
অর্িা িরম অচভজ্ঞত্ািার্? চত্ামার পধ্ক্ষ রু্চি র্াও। 

11. How do the empiricists accommodate the genesis and 
confirmation of arithmetic beliefs? Why the arithmetic 
‘truths’ are written as arithmetic ‘beliefs’ in the texts 
on epistemology, anyway? অচভজ্ঞত্ািার্ীগণ কীভাধ্ি গাচণচত্ক 
চিশ্বাসসমূধ্ের উদ্ভি ও চনশ্চয়ত্াধ্ক িযাখ্যা কধ্র? আচ্ছা, জ্ঞানত্ধ্ির ওপর 
চর্ সি পািযিই রধ্য়ধ্ছ ত্াধ্ত্ গাচণচত্ক ‘সত্যসমূে’চক গাচণচত্ক ‘চিশ্বাস’ 
চেসাধ্ি চ খ্া েয় চকন? 

12. How do the empiricists accommodate the logical and 
analytic truths? Critically explain. অচভজ্ঞত্ািার্ীগণ কীভাধ্ি 
রু্চিচির্যার চনয়মাি ী ও চিধ্েষনী সত্যসমূেধ্ক গণয কধ্র? 
সমাধ্ ািনামূ ক িযাখ্যা র্াও। 

 


