
भारतीय नीतीशा ाची गृिहतके 

भारतीय नीितशा ाचे मु  दोन भेद आहेत. सामा  नीितशा  व राजनीितशा . 

यापैकी सामा  नीतीशा ा अंतगत केवळ मानवांसाठी उपदेश िदले आले आहेत अथात 

ा ा पालनामुळे मनु ाला  सुखाची  ा ी होऊ शकेल.  राजनीतीशा ातील उपदेश 

केवळ राजा यांनी पालन कर ासाठी आहे. अथात या  िठकाणी आपण केवळ सामा  

नीितशा ाचा िवचार करणार आह.◌े भारतीय नीितशा ात सामा  नीितची िव ृत चचा 

केली आहे. आिण जीवना संबंिध ा  ेक सम ेिवषयी िववेचन  ात केले आहे. 

कोण ाही शा ाचे  व थत अ यन कर ाक रता काही आधारभूत त े मा  

करावी  लागतात.  ां ािशवाय  शा ाचे  अ यन  श   नाही.  आिण  या  आधारभूत 

त ांनाच  गृहीतके  णतात. ही  गृहीतके  यंिस  व अिनवाय आहे. या  गृिहतत ां ा 

आधारावरच  ानाचे  व थत  मब   प तयार होऊ शकते. 

या आचरणा ा शा ात आधारभूत अशा गृिहत त ांचे मह  बािक ा शा ा ा 

तुलनेत  जा   आहे.  कारण  आचरणचा  संबंध  मानवी  जीवनाशी  आहे.  आिण  जीवन 

सु व थत चालिव ासाठी जर मनु ासमोर काही गृिहतत े नसतील तर  ाचे जीवन 

िन य होईल. कारण कुठ ाही िन ेिशवाय िकंवा िव ासािशवाय उ म आदश  थािपत 

क  शकत नाही. 

भारतीय  नीितशा ात  सु ा  काही  आधारभूत  गृिहतके  मांड ात  आली  आहे. 

ावर िव ास ठेवून  ी आिण समाज दो ी सुखी आिण संप  जीवन जगू शकितल. ही 

गृहीतके पुढील माणे आहे. 

1. धािमक गृिहतके 

2. ता क िकंवा दाशिनक गृिहतके 

धािमक गृिहतके:‐  भारतीय नीतीशा ातील काही  मुख धािमक गृिहतके पुिढल माणे 

आहेत.  ांचा  ीकार चावाक सोडून सवानीच केला आहे. की धािमक  गृिहतके  पुढील 

माणे 



1.  वेदा चे मह :‐ चावाक, जैन आिण बौ  सोडून बाकी सव भारतीय िवचारवंतांनी 

वेदांचे  माण मा   केले आह.◌े भारतीय  िवचारवंत अनुसार  वेद  हे अपौ षेय  णजेच 

ई राने िनमाण केले आहे असे मानले आहे.  ानुसार वैिदक वचनांना  माण माणून  ाचा 

आधार  णून उपयोग के ा जाता.◌े भारतीय िनती म े वेद अंितम  माण आहे. 

2.   परंपरेवर िव ास:‐ भारतीय  िवचारवंतां ा मते परंपरेनुसार  ा गो ी चालत 

आ ा आहेत  ा  े  आहे.  ामागे खूप वषाचा इितहास आहे. भारतीय नीितशा ात सु ा 

परंपरेिवषयी आदर   केलेला िदसून येतो . 

3.  ई राचे अ :‐  ई रा ा अ ावरील  िव ास  नीिततीम ेसाठी अ ंत 

आव क आहे. जर ई राचे अ  मा  केले नाही तर कमिस ांत सु ा मा  करता 

येणे येणार नाही. जी दशने ई रा ा अ ावर िव ास ठेवत नाही ही ते सु ा गु  िकंवा 

आप ा दशना ा  णे ांचे मह  मा  करतात. जसे बु , महावीर यांना ई राचा दजा 

देतात. 

4. कम िस ांतावर िव ास:‐  भारतीय परंपरेची कम िस ांतावर अतूट  ा आहे. 

जो जसे कम करतो  ानुसार  ाला फळ  ा  होते. भारतीय परंपरेत असा समज आहे की 

वतमान जीवन पूव  केले ा कमाचे फळ आहे. 

5. कमाम े  ातं  परंतु फळांम े नाही:‐ भारतीय परंपरेत असा समज आहे 

की    मनु   कम  कर ाक रता  तं   आहे  परंतु  कमा ा  फळावर  तो  कधी  आपला 

अिधकार गाजवू शकत नाही. नाही. 

6.  आ ावर  िव ास  :‐  भारतीय  त ानात  सव  िवचारवंतांनी  भौितक 

शरीरािशवाय आ ा नावाचे त  मा  केले आहे. तसेच आ ा अमर आहे श रर न  झाले 

तरी आ ा न  होत नाही. 

 

 

 



भारतीय  नीतीशा ाची  ता क  गृहीतत े:‐    धािमक  गृहीत  त ा माणे  भारतीय 

नीतीशा ाची काही ता क गृहीतत े आहेत. 

1.  वहारी  जीवन  दुःखमय आहे:‐    साधारणतः  सव  भारतीय  िवचारवंतांनी 

कुठ ा ना कुठ ा  पात  हे मा  केले आहे की सांसा रक जीवन  हे  दुःखमय आहे 

जगात काहीही शा त नाही. 

2. मो ाचे साधन:‐  सव भारतीय दशनात मो ाला परमो    ेय मानून   ां ा 

ा ीचे माग सांिगतले आहे. याम े भ माग, कममाग आिण  ानमाग  मुख आहेत. 

तसेच कममाग हा आज ा काळात  मुख मानला गेला आहे. 

3. मानवा ा सवागीण िवकास आिण मू  यांचा संबंध:‐  जीवना ा सवािगन 

िवकास हो ावर साधारणतः  ेक भारतीय िवचारवंतांनी भर िदला आहे  ाक रता चार 

पु षाथानुसार आचरण करणे आव क मानले जाते. 

4. गु चे मह :‐   भारतीय दशनात मागदशक  णून गु ला िवशेष मह  िदले 

आहे. कुठे कुठे तर गु ला परमे रापे ा वरचे  थान िदले आहे. 

5.  ानाचे मह :‐  भारतीय दशनात दुःखाचे मूळ कारण अ ान मानले गेले. अ ान 

हे  ानाने न  होऊ शकते. आ ान  हे सव   ान आहे  ही. ती आ सा ा ाराची 

अव था आहे. 

वरील सव धािमक आिण ता क  गृहीतत ांना सव  िवचारवंतांनी आ ा क व 

नैितक जीवनासाठी आव क मानले आहे. 

 


