
भारतीय नीितशा ातील पु षाथ िवचार:‐ 

पु षाथ  िस ांत  िहंदू  नीतीशा ात  अ ंत  मह पूण  िस ांत  आहे.  या 

िस ांता माणे  ेक  ीचे  ेय  चार  कार ा  पु षाथाना  ा   करणे  हे  आहे. 

पु षाथाचे एकूण चार आहेत‐ 1. धम 2. अथ 3. काम आिण 4. मो . 

यापैकी धम, अथ आिण काम हे तीन पु षाथ या जगातील व ूंशी संबंिधत आहे. या 

ितघांना  ीवग  टले जाते. हे तीन पु षाथ मनु ाचे नैितक आदश, भौितक साधन तसेच 

शारी रक आिण मानिसक इ ांचे सुचक आहे. अशा कारे या ितघांना  ा  करणे मनु ाचे 

कत  आहे. या तीन पु षाथा  ित र  मो  देखील मानवी जीवनात िततकाच मह पूण 

आहे.   िहंदंूनी  ीवगाला मो ाचे साधन मानले आहे. काही लोक धमाला मह  देतात तर 

काही अथाला तर काही कामाला मह   देताना  िदसून  येतात.   व ुतः  हे तीन ही समान 

पाने  े  आिण मह पूण आहे.  असे  टले जाते की,  धम, अथ आिण काम यांची  ा ी 

क न आिण ऋणांची परतफेड क न मनु  मो ा ीचा  य  क  शकतो आिण तसे 

ाने केले पािहजे. असे न करणारी  ी अधोगतीला जाते. 

पु षाथ भारतीय नीतीशा ाचा एक मह पूण िस ांत आहे. हाच आ म  व थेचा 

आधार आहे.  पु षाथ हा श  पु ष आिण अथ या श ापासून तयार झालेला आहे.  यात 

पु ष  हे  िववेकशील  माणसाचे  तीक  आहे  आिण  अथ  हा  उ ेशाचे.    या  ि कोनातून 

पु षाथा ा उ ेशाला पु षाथ असे  णतात. 

 भारतीय दशनातील एकूण चार पु षाथाचे िववरण खालील  माणे आहे. 

1. धम   :‐ धम हा श  ‘धृ या ि यापदापासून तयार झाला असून  ाचा अथ ‘धारण 

करणे’असा होतो. अथात धम  णजे धारण करणे यो  कम होय. “जे ा मनु  नैितक 

कम कर ाची इ ा करतो ते ा  ाला धम  णतात.”   ा ण  ंथात यो  आचरण असा 

धमाचा अथ िदला असून राजाला धम र क  टले जाते. 

धमाला परम पु षाथ  टले जाते. धमा ा अभावी सु व थत समाजाची िनिमती 

होऊ शकत नाही. तसेच  पारलौिकक सुख सु ा  ा  होऊ शकत नाही. यामुळे असे  टले 

आहे की लोक आिण परलोक यांची  ा ी  ामुळे होते तो धम होय. 



   भारतीय  ब सं   ाचीन  वांड्मयात  धमासंबंधी  िवशेष  िवचार    केलेले 

आढळते.  महाभारता ा शांितपवात  टले आहे की समाज जे धारण करतो, जो समाज 

सु व थत ठेवतो, तो धम होय. धम हा सृ ी ा रचनेसाठी  िनमाण झाला असून सृ ीला 

हानी पोहोचिवणाया व ू धमापासून  िभ  असतात. तसेच धम  णजे  ेक वरणातील 

आिण आ मातील कत  होय. 

   महाभारतात धमाला अथ आिण काम यांचा आधार मानले आहे. असे  टले जाते की 

जो आप ा धमाला सोडतो धम  ाचा  िवनाश करतो. आिण जो धमाची र ा करतो धम 

ाची  र ा करतो. यामुळे धमाचे पालन आव क मानले आहे. भारतीय  सं ृ तीम े 

धमाला इतके मह  याक रता दे ात आले आहे की धम समाजात शांती आिण सु व था 

िटकवून ठेवतो. 

2. अथ:‐  अथ हा दुसरा पु षाथ असून भारतीय िवचारवंतांनी धमाला अथाचे साधन 

मानले आहे.  एका  ोकात  टले आहे की ” धनाद धमम्”. अथात धना ारे धमाची िस ी 

िकंवा  ा ी होते. मनु ा ा कमाचा उ ेश जे ा धन  ा  करणे असतो ते ा  ाला अथ 

टले जाते. भौितक जीवन  ा साधनांनी सुखी आिण समाधानी व समृ  होऊ शकते ते 

साधन  णजे अथ होय. 

   िहंदू मतानुसार जीवनाचे  ेय नैितक कत ांचे पालन कर ापुरतेच मयािदत नाही.  

तर मानवी जीवनाचा भौितक भाग  सु ा मह ाचा आहे. अथ  णजे अशी साधने जी 

भौितक  गतीला सहा भूत होऊ शकतात. 

   कौिट  या  ाचीन अथशा ाने अथा ा  संदभात असे  टले आहे की या ारे 

मानवा ा सव भौितक गरजांची पूत  होते  ास अथ असे  णतात. तसेच मनु ाला भौितक 

जीवन  जग ासाठी    ापार,    रा सेवा,    शेती,    पशूपालन  इ ादी  वसाय  करावे 

लागतात.   आिण  ा  वसायाला समाजातील  े  लोकांनी मा ता  िदलेली असेल अशा 

सव समाजमा  मागानी धन  ा  करणे  णजे अथ होय.  णून  टले आहे की जर अथ 

आिण काम धम िव  असेल तर ते सोडून िदले पािहजे. अथला िततकेच मह  िदले आहे 

जे ापयत तो धमाचे साधन असतो. 



   जर अथा ारे  ीचे  नैितक  पतन होत असेल तर अथाला  वाईट  टले जाते. 

यामुळेच अथाला अ  पु षाथाची साधन  ंटले जाते. जे ा अथाला सा  मान ा जाते 

ते ा समाजाचा  ास होऊ लागतो.  

3. काम:‐  मानवी जीवनाचे ितसरे मह ाचे अंग  णून काम या पु षाथाचा  ीकार 

केला जातो.  काम या श ाचा शा क अथ इ ा असा आहे. इ ा ही सम  कायाची 

ेरक  श ी  आहे.  ामुळे  ेक  काया ा  संपादनाकरीता  काम  पु षाथाचे  असणे 

आव क आहे.  

वा िवकतः काय ही जीवन सृ ीची सहज  वृ ी िकंवा गरज असून या सहज  वृ ी 

चा  उपयोग  मनु ा ा  शारी रक  व  मानिसक  उ तीस  सहा भूत  होतो.  तर  कामाचा 

अितरेक  ी ा नाशासाठी कारणीभूत होऊ शकतो. कामाचा उपयोग िव ृत आिण 

संकुिचत अथानुसार केला जातो.  संकुिचत अथानुसार केवळ यौन सुखाला पु षाथ मानले 

गेले आहे.  िव ृत अथाने कामाचा संबंध आप ा सव इंि यां ारे िमळणाया सुखाला मानले 

गेले आहे.  हे खरे आहे की काम  वृ ी मानवाचा  ाभािवक गुण आहे परंतु या कारणामुळे 

ाला  परम  पु षाथ  ीकार करणे यो  नाही. 

   काम या पु षाथाचे जीवनात मह पूण  थान आहे. कामभावना आिण इंि य सुख हे 

ाचे  धान अंग आहे. कामामुळे यौन तृ ीतून मनु  मु  होतो. आनंदाम े िलन राहणे 

णजे काम होय. कामपूत त मुळात वाईट काहीच नाही ही एक सहज  वृ ी आहे. गीतेत 

ीकृ ाने  टले आहे की धमाला  िवरोधी नसणाया अथात  ाने समाज व थेला बाधा 

पोहोचत नसेल असा सव  ाणीमा ां ा िठकाणी असणारा काम मीच आहे. फ  एवढेच 

आहे की  ाचे पािव  नासवू नये.  णजेच वासनांनी  धुमाकूळ घालून समाज जीवनात 

आव क असले ा िनती िनयमांचे उ ंघन होता कामा नये. 

   काम हा पु षाथ फ  लिगक सुखाला अिभ ेत नसून सव इंि यांची तृ ी करणे हा 

काम या श ाचा अथ होय. काम हा धमाचा सार आहे. कामाला धम आिण आचरण यां ात 

समािव  क न  ाचा उपयोग करायला पािहजे. काम  तेच  शंसनीय आहे  जे धमावर 

आधा रत  असेल.  अधािमक  कामाची  िनंदा  केली  जाते.  धम  िहन  काम  बांझ  ी माणे 



समज ात येते. या कारे भारतीय िवचारवंतांनी मनु  जीवनाला सु व थत आिण  थर 

बनिव ासाठी धमावर आधा रत कामाचा  ीकार केला आहे. 

4. मो :‐  मो ाला सव पु षाथा नंतर ठेव ात आले आहे. याचे कारण असे की,  

मो  अंितम ल  िकंवा उ ेश आहे. मो  हाच परम पु षाथ िकंवा अंितम ल  िकंवा  ेय 

आहे.  धम, अथ आिण काम हे मो   ा ीचे साधन आहे. िहंदू धमानुसार भौितक सुख हे 

जरी आव क असले तरी ते कायम िटकून राहणारे नसते तर ते नाशवंत असते  णूनच ते 

मानवी जीवनाचे सव  असू शकत नाही. िन  व अिवनाशी सुखाचा महासागर  णजेत 

मो ाची अव था होय.   णूनच मो ाला परम पु षाथ िकंवा सव े  पु षाथ मानले जाते. 

   मो   याचा  अथ  मु ी  होय.  अ ंत  आनंदाची  अव था  व  जीवनातील  अनेक 

दुःखापासून कायमची मु ी िमळिवणे  णजे मो  होय. मो ा ा अव थेत सव  कार ा 

दुःखापासून मु ी िमळते अनंत  ानाची अनंत सुखाची व प रपूण त ाची ई री अव था 

णजे मो  होय. 

   मो   ा  कर ासाठी  िभ   िभ  मागाचा उ ेख केला आहे.   जसे,    ानमाग,  

भ माग,  कममाग  आिण  योगमाग  इ ादी.  मो ाची  ा ी  पूणतः  अ ा क  आिण 

धािमक झा ावरच  ा  होते. आ ा आिण परमा ा यांचे एक ीकरण हाच मो  होय. 

   या माणे चार पु षाथ भारतीय नीितशा ाचे एक सू  आहे. तसेच िवकासा ा चार 

अव था  णजे चार आ म असून  चया मात धमाची साधना करावी गृह था मात अथ 

व काम हे पु षाथ िमळवावे आिण वान था मात मो ा ा िदशेने वाटचाल क न सं ास 

आ मात मो  या पु षाथाची िस ी करावी अशी मू व था  ाचीन िवचारात आढळून 

येते. 

**************************************************************** 


