B.A. Semester-VI (Honours) Examination, 2020 (CBCS)
Subject: Philosophy
Paper: DSE-4
Full Marks: 60
Time: 3 Hours
The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own words as per as practicable.
দক্ষিণ প্রান্তস্থ ংখ্যাগুক্ষ পূ ণণমান ক্ষনর্দণলক।
পরীিার্ণীর্ক যর্াম্ভব ক্ষনর্জর ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব।
1. Answer any six of the following questions:
5×6=30
ক্ষনম্নক্ষক্ষখ্ে যয যকান ছয়ক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও।
a) Distinguish, following Hume, between true and false metaphysics.
ক্ষউমর্ক নু রণ কর্র যর্ার্ণ এবং ভ্রান্ত ক্ষিক্ষবদযার পার্ণকয কর।
b) What, for Hume, are the three principles of association of ideas? Discuss briefly.
ক্ষউর্মর মর্ে িারণার নু র্ের নীক্ষেগুক্ষ ক্ষক ক্ষক? ংর্ির্প অর্াচনা কর।
c) Does Hume admit the possibility of synthetic apriori proposition? Explain.
ক্ষউম ক্ষক ংর্েক পূ বণেঃক্ষদ্ধ বচর্নর ম্ভাবনা স্বীকার কর্রন? বযাখ্যা কর।
d) What does Hume mean by ‘custom is the great guide of human life’? Explain.
‘ভযা মানবজীবর্নর বণর্েষ্ঠ পক্ষরচাক’- এআ বাকযক্ষির দ্বারা ক্ষউম ক্ষক বুক্ষঝর্য়র্ছন?বযাখ্যা কর।
e) Explain briefly Hume’s view regarding the rejection of metaphysics.
ক্ষিক্ষবদযার বজণন প্রর্ে ক্ষউর্মর মে ংযিযপ বযাখ্যা কর।
f) Explain Hume’s view on ‘cause as power’.
‘লক্ষিরূর্প কারণ’ ম্পর্কণ ক্ষউর্মর মে বযাখ্যা কর।
g) How do we know the relations of ideas? Explain following Hume.
িারণার ম্বন্ধর্ক অমরা ক্ষকভার্ব জানর্ে পাক্ষর? ক্ষউমর্ক নু রণ কর্র বযাখ্যা কর।
h) Discuss Hume’s view regarding the main features of occasionalism.
উপিবার্দর মূ  ববক্ষলষ্ট্যগুক্ষ ম্পর্কণ ক্ষউর্মর ক্ষভমে অর্াচনা কর।
2. Answer any three questions: (যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও।)
10×3=30
a) Explain the origin of idea, following Hume’s statement that ‘All our ideas or more feeble
perceptions are copies of our impressions or more likely ones.’
‘অমার্দর ক িারণা বা িীণের প্রেযিণ অমার্দর আক্ষিয়জ বা জীবের প্রেযির্ণর প্রক্ষেরূপ’-ক্ষউর্মর এআ
b)

c)
d)
e)

উক্ষির্ক নু রণ কর্র িারণা উৎপক্ষত্ত ম্পর্কণ অর্াচনা কর।
Discuss Hume’s view that all our reasoning concerning matters of fact are based on the principle
of cause and effect.
বাস্তব ের্য ক্ষবর্য় অমার্দর যাবেীয় নু মান কাযণ-কারণ নীক্ষের উপর প্রক্ষেক্ষষ্ঠে-ক্ষউর্মর এআ মেবাদক্ষি অর্াচনা কর।
What is the role of imagination and belief in human reasoning? Explain following Hume.
মানু র্র ক্ষচন্তন প্রক্ষিয়ায় কল্পনা ও ক্ষবশ্বার্র ভূ ক্ষমকা ক্ষক? ক্ষউমর্ক নু রণ কর্র বযাখ্যা কর।
Is causal relation simply constant conjunction? Discuss following Hume.
কাযণ-কারণ ম্বন্ধ ক্ষক শুিু আ েে (ক্ষনয়ে) ংর্যাগ? ক্ষউমযক নু রণ কর্র অর্াচনা কর।
What does Hume mean by ‘easy and obvious’ philosophy? In this context, explain Hume’s view
about two types of philosophy.
ক্ষউম ‘জ ও স্পষ্ট্’ দলণন বর্ে ক্ষক বুক্ষঝর্য়র্ছন? এআ প্রর্ে দু আ প্রকার দলণন ম্পর্কণ ক্ষউর্মর ক্ষভমে বযাখ্যা কর।

