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SYLLABUS 
ETHICS (INDIAN) 

भारतीय नीितशा  

युिनट 1:‐  भारतीय नीतीशा ाची ओळख 

1. भारतीय नीितशा ची  ा ा,   प आिण   ी 

2. भारतीय नीतीशा ा ा िवकासा ा अव था आिण वैिश े 

3. धािमक आिण ता क गृिहत त े 

4. भारतीय नीितशा ाचे मह  

युिनट 2:‐   

1. धम,  धम आिण साधारण धम आ म  व था आिण वण व था 

2. बौ  नीितशा  चार आयस  आिण अ ांग माग 

 युिनट 3:‐    

1. कम िस ांत, िन ाम कमयोग  

2. योग नीितशा  

 युिनट 4:‐   

1. पु षाथ िवचार  

2. जैन नीितशा  

 

 

 

 

 

 



भारतीय नीितशा ाचे  प 

   जगात जवळ जवळ सवच  िवचारवंतांनी  वेळोवेळी नैितक मू ांचा  िवचार केलेला 

आहे. माणसा ा जीवनाचे परमो   ेय काय काय आहे? ते  ेय कोण ा साधनांनी  ा  

केले  जाऊ  शकते?  रोज ा  जीवनातील  कोण ा  वहाराला  चांगला  वहार  णता 

येईल?  हे सव   असे आहे यावर  पूव आिण पि म देशातील  िवचारवंतांनी  िवचार केला 

आहे. भारतात देखील या  ांवर िवचार केलेला िदसून येतो. 

वेद भारतातील सवात  ाचीन  ंथ आहे. वेदांम े च र  आिण नीित यािवषयी िवचार 

 झाले आहे   आिण  णून वेदांपासून तर समकालीन भारतीय िवचारवंतांपयत 

झाले ा नैितक िवचारांना भारतीय नीितशा   टले जाते. भारतीय नीितशा ाला 

िहंदू नीितशा  असे सु ा नाव दे ात आलेले आहे.   

नीितशा ाचे भारतीय आिण पा ा  असे  िवभाजन कर ात आलेले आहे. परंतु 

नीितशा ाचे असे िवभाजन करणे यो  नाही. कारण की वै ािनक िचंतन कोणतेही देश 

आिण काळा ा बंधनात होत नाही. नैितक मू ांची संक ना जगाम े एकच आहे. आिण 

णूनच या बाबतीत पूव आिण पि म असा भेद करणे यो  नाही. तरीपण िविवध देशांम े 

असले ा भौगोिलक आिण ऐितहािसक अंतरामुळे  सं ृ तीत बदल होत गेले आिण या सव 

कारणांमुळे नैितक िवचारांचे  प कमी‐अिधक  माणात बदलत गेले. असे असले तरी 

भारतीय नीितशा ामधील काही खास  वैिश ांमुळे  ते पा ा  नीितशा   पे ा  वेगळे 

ठरते. भारतीय नीितशा ाचे  प दाशिनक आहे. भारतीय नीितशा ाम े िव ानापे ा 

दशन जा  आहे. भारतीय नीितशा ाचा खरा आधार िववेक बु ी आिण अंत ी आहे. 

भारतीय परंपरेनुसार नीितशा  दोन श ापासून तयार झालेला आहे ‘नीती; आिण 

‘शा ्र. ‘शा ’ अथात आ ा, समादेश, िनयम, िवधी िकंवा कोण ारी िवषयाचे सम  

अ यन. अथात एखा ा िवषयाचे संपूण सू ब  प तीने िमळालेले  ान.  जसे तकशा , 

नीितशा  इ ादी शा  आप ाला कुठ ातरी िवषयाशी संबंिधत  ा िवषयाचे  प, 

योजन आिण मौिलक घटक यांचे िवशेष आिण सवागीण  ान  दान करीत असते. ‘शा



’श ाचा  योग  भारतात  अशा  ानाक रता  केला  जातो  जे  िव ाना माणे  आप ा 

साधारण  ानापे ा अिधक मह पूण िनि त आिण सव ापी असे  ान देते.  

‘नीित’श ाचा अथ िनदशन, िद शन, आचरण, आचारशा  असा कर ात 

येतो.  ‘नीित’श ाचा अथ असा आहे की, आचरणाचे असे िनयम की  ांचे पालन के ाने 

ऐिहक व पारलौिकक क ाण साधले जाते.  ा  िनयमांचे पालन  के ाने  ी आिण 

समाज दोघांचेही क ाण साधले जाते  ाला नीितशा  असे  णतात. लोकां ा वाग ा 

संबंधीचे िनयम  णजेच नीितशा  होय. नीतीचा संबंध हा केवळ बु म ेशी िकंवा  ेशी 

नसून आचरणाशी लावला जातो.  णूनच सद्गुणा ा िववेचनाला नीितशा   ाधा  िदले 

जाते. तसेच भारतीय नीितशा  म े भारतात िलिहले ा  ा सव  ंथांचा समावेश केला 

जातो  ावर वरील गो ीवंर िवचार केला असेल. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



भारतीय नीितशा ाचा उगम आिण िवकास 

भारतीय नीितशा ाचा उगम आिण  िवकास  िलिहणे अितशय कठीण बाब आहे. 

याची दोन कारणे आहेत. एकतर  ाची उ ी अितशय  ाचीन आहे. वैिदक काळापासून 

मौ खक िश ण िदले जात असे आिण जे ा भारतात लेखन कलेचा उगम झाला ते ापासून 

आजपयत नीित ा िवषयावर इतकी  ंथ िलिहली गेली, की  ाचे लहान आकारात संकलन 

करणे फार मोठी सम ा होऊन बसली आहे. दुसरे असे की नीती ा   दुस‐या अनेक 

कार ा  ांबरोबर  िमळवून  िद ा  गेले. असे जरी असले तरी  जे ापासून मनु ाने 

िवचार कर ास, िचंतन कर ास व आप ा जीवनाला  तं ता पूवक िनमाण कर ास 

सु वात केली ते ांपासून या शा ाची िनिमती झाली असे  ट ास वावगे ठरणार नाही. 

भारतीय नीितशा ाचा  िमक िवकास 

कोण ाही देशातला मानव समाज घेतला तरी तो  थम पासूनच सुसं ृ त होता असे 

णता येणार नाही. आज साधारणपणे सवागीण सुधारलेले समाज  णता येईल तो  ारंभी 

रानटी अव थेत होता.  ा माणे पा ा  नीितशा ाचा  िवकास झाला आहे  ाच माणे 

भारतीय  नीितशा ाचा  पण  िमक  िवकास  झाला  आहे.  भारतीय  नीितशा ा ा 

िवकासाचा िवचार करता  ामु ाने चार अव था ल ात येतात. 

1.  ाचीन भारतीय नैितक िचंतन 

2. म कालीन संतांचे नैितक उपदेश 

3. एकोिणसा ा शतकातील समाज सुधारकांचे नैितक िवचार 

4. समकालीन भारतीय नीितशा  

वेदांपासून आजपयत जे काही िचंतन झाले आहे  ावर एक  ि ेप टाकला तर असे 

ल ात येते की जरी नैितक िचंतनात  ांितकारी प रवतन होत असलेले िदसून येत असले 

तरी अिधकांश  िवचार हा सनातनच आहे. भारतीय  नैितक  िचंतनाचे अिध ान धािमक व 

राजकीय अस ामुळे िविवध प रवतना ा  ित र ही  ात एक सुसू ता आढळून येते. 

कारण  ा िवकास परंपरेचा संबंध  ी ा शारी रक तसेच मानिसक िवकासाशी संबंिधत 

आहे. इतर  देशांशी  तुलना करता भारतीय नीितशा ाची ही एक  मुख    िवशेषता अशी 



सांगता येईल की नवीन िवचारांची िनिमती होऊनही भारतीय नीितशा ातील  ाचीन िवचार 

पूणतः न  झालेले नाही. एवढेच न े तर या नवीन िवचारांमुळे  ाचीन िवचारात िवरोधही 

िनमाण झाला नाही. तसेच नवीन िवचारां ा िवकासा ा मागात  ाचीन िवचारांचा अडथळा 

िनमाण झाला नाही. सव जु ा व न ा िवचारांम े सम य व आदान‐ दान होत गेले. 

1. ाचीन भारतीय नैितक िचंतन:‐ 

या  कालखंडातील  मुख    नैितक  ंथ  असे  आहेत  ‐  वेद,  ा ण ंथ,  उपिनषद, 

धमसू ,  ृित ंथ,  रामायण,  महाभारत,  गीता,  योगविश ,  पुराण,  आ क  दशनाचे 

सू ंथ, जैन आिण बौ  नीितशा ाशी संबंिधत  ंथ, तसेच काही  तं  नीित  ंथ शु नीित 

चाण  नीित  इ ादी. 

2. म युगीन संतांचे नैितक उपदेश:‐   

भारतीय नीितशा ा ा िवकासाची दुसरी मह पूण अव था  णजे म युगातील 

संतांचे  उपदेश  आहे.  भारता ा  नैितक  िवचार  वाहाला  कायम  ठेव ात  या  संतांचे 

मह पूण योगदान आहे. कारण या लोकांनी मुसलमानांचा रा िव ार, आ मणे तसेच 

ि न  धमा ा  चारा ा  िवरोधात  सवसामा   जनतेला  िहंदू  धमाचे  संर ण  िदले. 

भारतातील जवळजवळ सव  े ात या संतांचे मह पूण योगदान होते. याम े युगात दोन 

कार ा  संतांचा  उदय  झाला.  सगुण  उपासक  आिण  िनगुण  उपासक.  यापैकी 

सगुणोपासना रामायण, महाभारत, पुराण इ ादी ा सनातन परंपरेने  भािवत होते. या संत 

णालीत  ामु ाने  तुलसीदास,  सूरदास,  मीराबाई  यांचा  उ ेख  करता  येईल.  िनगुण 

उपासना करणा‐या संतांवर अ ैत मत तसेच सुिफ मताचा  भाव होता. या संतांम े कबीर, 

नानक, दादूदयाल इ ादी िवशेष उ ेखनीय संत होऊन गेले.   उ रेकडील संतांिशवाय 

दि ण भारतात  देखील  िस   संत होऊन  गेले. याम े  ामी एकनाथ,  संत  तुकाराम, 

रामदास यांची नावे  िस  व िवशेष आहे. 

3. एकोिणसा ा शतकातील समाजसुधारकांचे िवचार:‐  

एकोिणसा ा शतकात पा ा  सं ृ ती आिण आधुिनक िव ान यां ा  भावामुळे 

नैितक  मू ांचे  आिण  िवधी  िनयमांचे  पु ा  एकदा  मू मापन  कर ात  आले.  अनेक 



चिलत  वाईट  प तीचंा  िवरोध क न  सामािजक  जीवन  सुधार ाचा  या  युगात  य  

कर ात आला. याम े राजा राममोहन राय, गोपाळकृ  गोखले, रामकृ  परमहंस, 

ामी  दयानंद  सर ती  यांचा  उ ेख  केला  जातो.  या  सवानी  बालिववाह,  सती था, 

ब िववाह प ती, अ ृ ता यांचा कडाडून िवरोध केला. तसेच  या व मागासवग यांना 

समोर आण ाचा  य  केला. 

4. समकालीन भारतीय नीितशा   

भारतीय नीितशा ा ा इितहासात समकालीन युग कुठ ा बाबतीत मागे न ते. 

याम े अनेक थोर िवचारवंतांनी पूव आिण पि मे ा नीितशा ाम े सम य साधला व ते 

आधुिनक प तीने समोर आण ाचा  य  केला. याम े महा ा गांधी, अरिवंदो, पंिडत 

जवाहरलाल नेह , डॉ. राधाकृ न,  िवनोबा भावे, डा◌ॅ. बाबासाहेब आंबेडकर इ ादीचंी 

नावे  िवशेष  पाने उ ेखनीय आहे. या काळातील समाज सुधारकांनी जाित थे  िव  

आवाज  उठवून  उचा‐नीच  हा  भेदभाव  िमटिव ाचा  व  समाजात  समानता  आण ाचा 

िवशेष ाने  य  केला. संपूण समाजाचा एकि त िवकास हे  ेय या लोकांसमोर होते. या 

लोकां ा  िवचारात केवळ भारतापुरतेच मयािदत  िवचार नसून भिव ातील  िव शांती  हे 

ाचे  ेय  िदसून  येते. या सव  िवचारवंतांनी  वैय क,  नैितक आिण  मु ी ा धारणेचे 

खंडन क न सामािजक तसेच सव मु ी, रा ीय तसेच आंतररा ीय  िवकास,  िव शांती 

तसेच िव  सुर ा यांना मह पूण  थान िदले.  ामुळेच आपले आजचे जीवन केवळ  ी 

िकंवा  रा ापुरते  मयािदत  नसून  आंतररा ीय  िव शांती  आिण  सुर ा  हा  मह पूण   

िव ापुढे आणणे आहे.  

 

 

 

 

 

 



भारतीय नीितशा ाची  मुख वैिश े 

भारतीय नीितशा ाची अशी काही वैिश े आहेत की  ामुळे भारतीय नीितशा  

पा ा  नीितशा ा न  िभ  अस ाचे   होते.  ही  वैिश े थोड ात  पुढील माणे 

सांगता  येईल  

1.  ाचीनता:‐    िवकासा ा  इितहासात  भारतीय  नीितशा ाला  ाचीनतम 

नीितशा   णता  येईल. वा िवक पाहता  वेदांपासून समकालीन भारतीय चीतंनापयत 

भारतीय िवचारवंतांनी िविवध नैितक  ांची चचा केली आहे. वेद हे भारताचे  ाचीन धम ंथ 

मानले जाते. सामािजक  व थेवर भर देणे ही क ना भारतीय नीितशा  सोडून कुठेही 

आढळत नाही. वण व था आिण आ म  व था ही सामािजक सु व थेसाठी आव क 

मानले जाते.  ाचीन भारतात या  व थेचे काटेकोर पालन केले जात असे. 

2.  वहारीक उ ेशांची पूत :‐   भारतीय नीितशा ात जो िवचार केला जातो तो 

केवळ बौ क   िज ासेसाठी केला जात नसून जीवना ा सम ा सोडिव ासाठी केला 

जातो.  भारतीय  नीितशा ात  नेहमीच  ावहा रक  पातळीवर  िवचार  केला  गेला  आहे. 

याम े कत ावर अिधक भर िदला गेला आहे. भारतीय  नीितशा  नेहमीच  वहारी होते.  

बौ क िचंतन होऊनही मनु ा ा िन नैिमि क कमाचा िकंवा कत ाचा िवचार तसेच 

वण  धान आिण आ म  धान कत ांचा िव ारपूवक िवचार कर ावर जा  भर िदलेला 

आहे. केवळ शुभ  णजे काय? याचे िव ेषण न करता जीवनात पूणता  ा  कर ासाठी 

कोण ा  गो ीची  आव कता  आहे  यावर  अिधक  भर  िदला  आहे.  भारतीय  नीिततील 

पु षाथा ा  िस ांतात सा  आिण साधन दोहांचाही  िवचार  केला आहे. वणा मधमात 

िविवध  ी ं ा जीवनातील िविवध काळात येणा‐या कत ांची िव ारपूवक चचा केली 

आहे. जैन व बौ  नीितशा  तर पूणपणे  वहारी िचंतनावरच ल  कि त करणारे आहे. 

3.  अ ा क  आधार:‐    भारतीय  नीितशा   जरी  वहारीक  असले  तरी 

अ ा कतेवर  आधा रत  आहे.  णून  भारतीय  िवचारात  लौिकक  आिण  अ ा क 

जीवन याम े भेद केला नाही.  णूनच भारतीय नीतीशा ात मो ाला मानवी जीवनाचे 

परमो   ेय मानले जाते. 



4.  िनरपे :‐    भारतीय  नीितशा   अ ा कतेवर  आधा रत  अस ामुळे  ते 

प र थती िनरपे  आहे.  

5.  पु षाथ  साधन:‐    धम,  अथ,  काम  आिण  मो   हे  चारही  पु षाथ  भारतीय 

नीितशा   ीकार केलेला आहे. सव भारतीय िवचारवंतांनी या पु षांना जीवनाचे अंितम 

ल  मानून  ाचे  प   कर ाचा  य  केला आहे. 

6. कम िस ांतावर  िव ास:‐ भारतीय नीितशा  कम िस ांतावर आधा रत आहे. 

कम िस ांत भारतीय नीितशा ाचा सातिवक आधार आहे. भारतीय नीितशा ानुसार जरी 

अंितम सा  मो  असले तरी मनु  जसे कम करेल  ा अनु प  ाला फळ  ा  होईल. 

णजे  चांग ा  कमाची  फळे  चांगली  व  वाईट  कमाचे  वाईट  फळ  िमळेल.  भारतीय 

िवचारवंतांनुसार मनु  जसे कम करतो  ा अनु प  ाला फळ  ा  होत असते. 

7.  सवागता:‐    सवागता  भारतीय  सं ृ तीचे  िवशेष  वैिश   आहे.  भारतीय 

िवचारवंतांनी जीवनातील  ेक सम ेचा सव  ि कोनातून  िवचार  केला आहे. जसे  ‐ 

वतमान आिण भिव , मनु  आिण समाज,  ीमंत आिण गरीब, राजा व  जा,  ी व पु ष 

या सवा ा क ाणाचा िवचार भारतीय नीितशा ात केला जातो. 

8. इंि यज  अनुभवाची मयािदतता:‐ सव भारतीय  िवचारवंतांनी हे मा  केले 

आहे की मनु ाचा   इंि य अनुभव आिण  ान अ ंत मयािदत आहे आिण  णून आपले 

जीवन  इंि यांपुरते मयािदत ठेवणे उिचत नाही. भारतीय त ांनी मा  ऐं ीय अनुभव व 

इंि य जगतच सव काही नसून लौिकक व पारलौिकक यांचा सम य केला आहे.  णूनच 

ान  तसेच  िवचारांना  केवळ  इंि य  अनुभवापयत  सीिमत  न  ठेवता  तप या,  ान, 

यो ा ास, आ समपण,  ानुभव यावरही भारतीय दशनात िवचार केला आहे. 

9. बंधनाचे कारण अ ान:‐ भारतीय िवचारवंतांनुसार सव दुःखाचे आिण बंधनाचे 

कारण अ ान  हे आहे. भारतीय नीितशा ात  ान आिण क ाण व सूख यात समसंबंध 

मानला आहे. भारतीय िचंतनानुसार अ ान हेच सम  दुःख, बंधनाचे कारण आह.◌े  ान 

ा ी मुळे दुःख आिण बंधनातून मु ता िमळू शकते. 



10. बा  व आंत रक जगात सम य:‐   भारतीय िवचारवंतां ा अनुसार मनु  

सू   पाने  संसारा ा  रचनेचे  ितिनधी  करतो. या  संपूण  ांडात  जे  िनयम काय 

करतात तेच िनयम मानवी जीवनातही काय करतात आिण  णूनच आप ाला  ाच नैितक 

िनयमानुसार आचरण केले पािहजे.  ा िनयमांचे  ान अशाच  ीनंा होऊ शकेल  ांचा 

ि कोन  गत, समि गत िकंवा  ांडमय आहे. याच कारणामुळे भारतीय परंपरेत 

वेद,  ृती आिण सदाचाराला नैितकतेचा आधार  णून  ीकार केले आहे. 

11. सामािजक  व थेवर भर:‐    पूव  सांिगत ा माणे भारतीय  िवचारवंतांनी 

ी व समाजाचे क ाण भेट केला नाही हे भारतीने ितचे खास वैिश े आहे जे इतर 

कोठेही  आढळत  नाही  ाचीन  भारतीय  नेते  शा ात  वण व था  व  जाती व थेला 

सामािजक सु व थेसाठी अिनवाय मा  केले गेले ज जरी या  व थेची कठोर आलोचना 

के ा जात असले तरी  ाचीन काळात मा   ाचे कठोरतेने पालन केले जात होते भारतीय 

नीती ा तुलनेत भारतीय िनतीन अिधकायापे ा कत ावर अिधक जोर िदला गेला आहे. 

12.  उपदेशा क:‐  भारतीय  नीितशा   णजे  ऋषी,  संत,  साधू, 

समाजसुधारकां ा उपदेशांचे संकलन आहे. भारतीय िवचार हे  ामु ाने उपदेश  पात 

ंिथत के ा  गेले आहे. बौ द नीितशा   बु ाचे तर  जैन नीितशा  महावीरांचे उपदेश 

आहे.  णूनच िहंदू ऋषी आप ा आ मातून सामा  जनतेम े येऊन नीती संबंधी उ ेश 

देत होते.  

 

 

 

 

 

 

 

 



भारतीय आिण पा ा  नीितशा  यातील भेद 

भारतीय  नीतीशा ातील  वैिश ांचा  िवचार  केला  असता  भारतीय  नीितशा  

पा ा  नीितशा  पासून कोण ा गो ीत वेगळे आहे हे सहज ल ात येते. यातील काही 

मुख मु े  पुढील माणे सांगता येईल. 

1. भारतीय  नीितशा   पा ा   नीितशा ापे ा  अिधक  ाचीन  असून  पा ा  

िनतीशा  भारतीय 

 नीितशा ाचे तुलनेत जा   गत आहे, तसेच  ातं ावर भर देणारे आहे. 

2. भारतीय नीितशा   िनरपे  असून पा ा  नीितशा  सापे  आहे. भारतीय 

नीितशा ात कत  

 प र थती िनरपे  तर पा ा  नीितशा  प र थती सापे  मानली गेली आहे. 

3. भारतीय  नीितशा ात  कम  आिण  ाचे  प रणाम  यामधील  संबंध  अिनवाय 

मानला गेला आहे तर पा ा  नीितशा त संबंध मा  केला जात नाही. 

4.    भारतीय नीितशा  अ ा क तर पा ा  नीितशा  लौिकक आहे. 

5.     पा ा ां ा तुलनेत भारतीय नीितशा  सवागपूण  आहे. 

6.    पा ा  नीितशा ात ऐं ीय अनुभव आिण ऐिहक िव ालाच सव मानले आहे 

        तर भारतीय नीितशा  इंि यानुभव व ऐिहक िव ा ा पलीकडे जाणारे आहे. 

7.     पा ा   नीितशा ात सामािजकते ा तुलनेत  ी ा  ातं ाला जा  

         मह  िदले आहे. तर भारतीय नीितशा ात  ीपे ा समाजाला जा  

        मह  िदले आहे आिण दोघांचे क ाण एकसारखेच मानले आहे. 

8.      भारतीय नीितशा ा ा तुलनेत पा ा  नीितशा  उपदेशा क नाही. 

 


