
ANDHRA UNIVERSITY 

SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION 

ASSIGNMENT QUESTION PAPER 2020-2021 

M.A. (FINAL) Philosophy 

ANSWER ANY FIVE QUESTIONS 

PAPER -I: EPISTEMOLOGY 

(20 Marks) 

1. Explain F.H.Bradley’s interpretation of truth and error. 

F.H. బ్రాడ్ల ీయొక్క  సత్య ం మరియు లోపం యొక్క  వివరణను వివరించండి. 

2. Discuss Blanshard’s analysis of perception. 

బ్ల ీ  బ్లషార్డ ్యొక్క  అవగాహన యొక్క  విశ్లషీణ గురించి చరిచ ంచండి. 

3. Who are American New Realists? How is American New Realism related to Naïve 

Realism, Dualism and Subjectivism? Discuss. 

అమెరిక్  నవయ  వాస్తువిక్వాదులు ఎవరు? నవయ  వాస్తువిక్వాదులు 

సరళయదారదవాదము తొ ద్వి సత్తువాదము తో ఆత్మ బ్రరయవదము తొ నవయ  

వాస్తువిక్వాదులు ఎలా సంబంధం క్లిగి ఉంద్వ? చరిచ ంచండి. 

4. Examine G.E.Moore’s refutation of Idealism. 

            G.E. మూర్డ యొక్క  భావవాద తిరసక రణను పరిశీలించండి. 

5. Outline H.H. Price’s theory of perception. How did he reconcile between phenomenalism 

and causal theory of perception? 

            H.H..ఫ్రైస్ యొక్క  అవగాహన సిదాధ ంత్ం?  అత్ను అసాధారణత్ మరియు   

అవగాహన సిదాధ ంత్ం    మధయ  ఎలా రాజీ పడ్్డడు? 
6. Write a note on A.N. Whitehead’s organicism. 

             A.N  వైటబ్లహెడ్ యొక్క  సంబ్రీయత్ పై ఒక్ నోట రాయండి 

7.  Expound the background and varieties of pragmatist epistemology. 

వాయ వహారిక్ బ్ల న నస్ఫ్రసుం యొక్క  నేపథ్య ం మరియు రకాలను వివరించండి. 

8. What is empirical pragmatism? How does it differ from conceptual pragmatism? Explain. 

అనుభావిక్ వాయ వహారిక్సత్తువాదం అంటే ఏమిటి? ఇద్వ సంభావిత్ 

వాయ వహారిక్సత్తువాదం నుండి ఎలా భినన ంగా ఉంటంద్వ? వివరించండి. 

9. Discuss A.J. Ayer’s contribution to analytic philosophy. 

A.J. అయర్డ విశ్లషీణాత్మ క్ త్త్ి స్ఫ్రసుంలో సహకారం గురించి చరిచ ంచండి.  

10. Who are pragmatic analysts? Discuss their contribution to analytic philosophy. 

వాయ వహారిక్ విశ్లషీకులు ఎవరు? విశ్లషీణాత్మ క్ త్త్ి స్ఫ్రసుంలో వారి సహకారాన్నన  

చరిచ ంచండి. 
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1. PAPER -II: ETHICS 
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1. Define Ethics and Explain the Analytic ethics. 

ఎథిక్స్  నిర్వ చించిండి మరియు విశ్లషేణాత్మ క నీతిని వివరిించిండి . 
2. What are differences between Analytic and Normative ethics? 

విశ్లషేణాత్మ క మరియు సాధార్ణ నైతికత్ మధ్య  తేడాలు ఏమిటి? 

3.  Discuss the concept of what is good? 

ఏది మించది అనే భావన గురిించ చరిచ ించిండి? 

4. Differences between what is good? And what is Duty?-Explain. 

విధి అింటే ఏమిటి? మించ మరియు విధి మధ్య  తేడాలు?  వివరిించిండి. 

5. What are the fundamental types of Ethical theories and Explain? 

నైతిక సిద్ధ ింతాల ప్రాథమిక ర్కాలు ఏమిటి? వివరిించిండి 

6. Discuss the presuppositions of morality. 

నైతికత్ యొకక  నివృతికి విద్నము  చరిచ ించిండి. 

7. Examine the Normative theories of Ethics of Hume. 

హ్యయ మ్ ఎథిక్స్  యొకక  సాధార్ణ సిద్ధ ింతాలను పరిశీలించిండి. 

8. Elucidate the Kantain Ethical view. 

కాింటైన్ నైతిక వీక్షణను వివరిించిండి 

9. Explain the Analytical theories of A.J.Ayer. 

A.J. అయ్య ర్ యొకక  విశ్లషేణాత్మ క సిద్ధ ింతాలను వివరిించిండి. 

10. A Brief discuss of G.E.Moore Ethical theories. 

G.E.Moore నైతిక సిద్ధ ింతాల గురిించ క్లుేపిింా చరిచ ించిండి. 
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1. Explain the contemporary Humanism in contemporary Indian philosophy. 

సమకాలీన భారతీయ తతవ శాస్తసరంలో సమకాలీన మానవతావాదాన్ని  వివరంచండి. 

2. Describe the characteristics of contemporary Indian philosophy. 

సమకాలీన భారతీయ తతవ శాస్తసరం యొక్క  లక్షణాలను వివరంచండి. 

3. Discuss the moral and social views of Swami Vivekananda. 

స్వవ మి వివేకానంద యొక్క  నైతిక్ మరయు స్వమాజిక్ అభిప్రాయాలను చరచ ంచండి. 

4. Examine the Radha Krishnan Idealistic vies of life. 

రాధా క్ృష్ణన్ ఆదరశ వంత మైన జీవితం పరశీలంచండి. 

5. Explain the god of Ravindranath Tagore. 

     రవంప్రదనాథ్ ఠాగూర్ దేవుడిన్న వివరంచండి. 

6. Describe the Integral yoga of Sri Aurobindo. 

శ్శీ ీఅరబందో యొక్క  పూరణయోగాన్ని  వివరంచండి. 

7. Explain  the Doctrine of Trusteeship of Mahatma Gandhi. 

మహాతాా  గాంధీ యొక్క  ధరా క్ర రల సిదాధ ంతాన్ని  వివరంచండి. 

8. Write an essay on Democracy of Jawaharlal Nehru. 

జవహర్శ్లాల్ నెప్రూ ప్రపజాస్వవ మయ ంపై వాయ సం రాయండి. 

9. What is the concept of mind of Giddu Krishna Murthy, Explain? 

జిశ్డు క్ృష్ణ మూరర యొక్క  మనస్సు  భావన ఏమిటి, వివరంచండి? 

10. Acording to K.S. Murthy Memorial Lecture 1995, Explain. 

కె.ఎస్. మూరర స్వా రక్ ఉపనాయ సం 1995, వివరంచండి. 
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1. Explain the ordinary language of contemporary western philosophy. 

సమకాలీన పాశా్చ త్య  త్త్వ శ్చస్తసరం యొక్క  సాధారణ భాషను వివరంచండి. 

2. Describe the verifiability principle of contemporary western philosophy. 

సమకాలీన పాశా్చ త్య  త్త్వ శ్చస్తసరం యొక్క  ధృవీక్రణ సూత్రాన్ని  వివరంచండి. 

3. Discuss the Logical positivism of Wittgenstein philosophy. 

విట్జనె్్ యినన ఫిలాసఫీ యొక్క  లాజిక్ల్ పాజిటివిజం గురంచి చరా ంచండి. 

4. Explain the picture theory of meaning in Russall philosophy. 

రుసాల్ ఫిలాసఫీలో అరధం యొక్క  చిత్రత్ సిద్ధ ంాన్ని  వివరంచండి 

5. Discuss the phenomenological method of Husseril. 

హుసే్స రల్ యొక్క  దృగ్వవ షయ పదధతిన్న చరా ంచండి. 

6. Examine the man as being in the world of Heidegger. 

మన్నషిన్న హైడెగర్ త్రపపంచంలో ఉని ట్లు పరశీలంచండి. 

7. Explain the Notion of Truth in Kirkegard philosophy. 

కిర్కక గార్ ్త్త్వ శ్చస్తసరంలో సత్య ం యొక్క  భావనను వివరంచండి. 

8. What are the concepts of Man a Quest for being Jaspers? 

మన్నషి జాసప ర్ే ్గా ఉండాలనే త్పన యొక్క  భావనలు ఏమిటి? 

9. Write an essay on pragmatism of William James. 

విలయం జేమ్సే  యొక్క  వ్యయ వహారక్స రావ్యదంపై వ్యయ సం త్రవ్యయండి 

10. Explain the experimentalism of John Deway’s 

జాన డెవే యొక్క  త్రపయోగాత్మ క్త్ను వివరంచండి 

 



ANDHRA UNIVERSITY 

SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION 

ASSIGNMENT QUESTION PAPER 2020-2021 

M.A. (FINAL) Philosophy 
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1. Explain the Gaudapada Mandukya Karika in Sankara Advaita Vedantas. 

శంకర అదై్వ త వేదంతాలలో గౌడపాద మండూకయ  కారికను వివరించండి. 

2. Elucidate the characterization of Sankara Philosophy. 

             శంకర తతై శాస్త్రం యొకక  విశిష్టతను వివరించండి. 

3. Describe the Dialogues in Upanishad. 

ఉపనిష్త్తరలోని డైలాగ్లను వివరించండి. 

4. Discuss the essence of Yajnavalkya Gargi Dialogue. 

యాజ్ఞవలక య  గారి ిడైలాగ యొకక  సారంశం గురించి చరిచ ంచండి. 

5. Explain the first form Brahma in Sankara Advatia Vedanta. 

శంకర అదై తీ వేదంతంలో బ్రహ్మ  మొదటి రూపానిి  వివరించండి. 

6. Discuss the Tattu Samanvayat in Sankara. 

శంకరులో తత్త ్మన్ై యత్ గురించి చరిచ ంచండి. 

7. Elucidate the Bhagavat gita teaching on the distinction between Ksetra and Kestrajna. 

క్షేబ్తం మరియు కేస్తసార జ్ఞ మధ్య  వయ తాయ ్ంపై భగవద్గతి బోధ్న్ను వివరించండి. 

8. Evaluate the Doctrine of Vedanta. 

వేదంత సిదధ ంతానిి  మూలాయ ంకన్ం చేయండి 

9. Examine the Sankara’s views in Brahma Satyam jagat Mithya. 

బ్రహ్మ  ్తయ ం జ్గత్ మిథ్యయ లో శంకరుల అభిబ్పాయాలను పరిశీలంచండి. 

10. Evaluate the Sankara’s views on Brahmaa’a identical with Jeeva. 

బ్రహ్మ పై శంకరుడి అభిబ్పాయాలను జీవాతో ్మన్ంగా అంచనా వేయండి. 
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(20 Marks) 
1. Give an account of Gandhiji.s Religion. 

�ాం���  �క్క మత ���నమ� ����్కనుమ�. 

2. Expound the Gandhiji’s concepts of Service. 
�ాం��� ���ా ��వనలను �వ��ంచం��. 

3. Explain the alternatives of Gandhiji views. 
�ాం��� అ��్ార య�ల ప్ర��య్మ�న్య�లను �వ��ంచం��. 

4. Discuss the Non-Violence according to Gandhiji. 
�ాం��� ప్ర�ారం అ��ంస గ���ం� చ��్చంచం��. 

5. Elucidate the Rural Industries about Gandhiji. 
�ాం��� �ా� �ణ ప��శ�మలను గ���ం� �వ��ంచం��. 

6. Describe the Gandhiji’s views on caste and untouchbility. 
క�లం మ��య� అసప్ృశయ్త��ౖ �ాం��� అ��్ార య�లను �వ��ంచం��. 

7. Define Satyagrah, Discuss its kinds. 
స��య్గ���న్ �ర్వ�ంచం��, ��� ర�ాలను చ��్చంచం��. 

8. Give an account of Non- Cooperation according to Gadhiji. 
�ా��� ప్ర�ారం సహయ�రకర్ణ ���నమ� ����్కనుమ�. 

9. Explain the relevance of Gandhian ideas to the present society. 
            ప్రసుత్ త సమ�జ���� �ాం�ేయ ఆల�చనల �తయ్ం �వ��ంచం��. 

10.  Describe the ethical concept of Trusteeship. 
ధర్మకరత్ �క్క ��ౖ�క ��వనను �వ��ంచం��. 
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