
धम 

साधारण धम आिण  धम 

धम श ाचे अनेक अथ आहेत यापैकी  सु िस  व  ढ अथ  णजे  िहंदू धम, 

मु म धम, ि ी धम अशा श   योगातून  तीत होणारा अथ होय. या अथाचा मानव 

आिण  िव  यावर  िनयं ण  ठेवणारी  एक अितमानवीय श ी असून  ाचे  रण  ठेवून 

ा ा आ ा  णून जीवनातील कम करीत राहणे असे सांगता येईल. धम श ाचा आिण 

ाचा अथाचा इितहास फार  ाचीन काळापासून आढळून  येतो धम हा श   ‘धृ’ या 

धातूपासून िनमाण झाला असून  ाचा अथ धारण पोषण करणारे िटकून धरणारे त  असा 

सामा तः िदसून येतो. 

ेक  ीस ितची कत  सहज  ा  असतात.  ी अंतराळात ज ास येत 

नाही  ित ाभोवती सामािजक प रसर असतोच  ा प रसरात समाजा ा  िनती  िनयमांना 

काही  थान  ा  झालेले असते.  ा  थानाला अनुल ून  ीची कत  आपोआपच 

िनयत झालेली असतात. गीता कालीन वण व था एक सामािजक आदश होता.  ी ं ा 

कमाची  ानुसार िवभागणी होत असे. चातुव   व था  ा काळात िनमाण झालेली होती.  

 उपरो  िववेचनाव न असे ल ात येते की  ी ा कत ानुसार िकंवा आचरणानुसार 

धमाचे साधारण धम व  धम असे दोन  कार केले जातात. 

 साधारण धम:‐   

ेकाने साधारण धमाचे आचरण करावे. मनु ातील जाती, गट आिण अव था 

यां ा  पलीकडे  जाऊन  के ा  जाणाया आव क कत ांना  साधारण  धम  णतात. 

मनू ा मता माणे  ेकाने साधारण धम आचरावयास पािहजे.  ा ा मतानुसार एकूण 

दहा साधारण धम आहेत ते पुढील माणे ‐ 

1. धृती अथवा धैय:‐   जे ा कोणी आप ा सोबत काही वाईट करीत असेल तर 

ाचा बदला न घेता  ा अयो  कृती करणायाला रा  िनयमा ा  ाधीन केले पािहजे. 

िक ेक वेळा अशी प र थती िनमाण होते की अयो  कृतीचा  ितकार रा  देखील क  

शकत नाही अशा अव थेत अधीर होणे देखील धमा िव  मानले जाते. 



   उदाहरणाथ 1947 रोजी पािक ान वेगळा झाला ते ा िनवािसत िहंदंू बरोबर अशीच 

अव था िनमाण झाली होती. अयो  कृती करणायाना िहंदु थान आिण पािक ान सरकार 

दंड देऊ शकत नाही अशा वेळी धैय धारण कर ािशवाय कोणता उपाय न ता. 

धैय  णजे  ितकूल प र थतीत  िहमतीने काय कर ाची मानिसक श ी होय. 

धैयाची भावना  ेक मानवा ा अंगी असलीच पािहजे. 

2.  मा:‐      मते ा भावनेला  ाचीन काळापासून मनु ाचा धम मानला आहे. 

समजा  एखा ा कडून आप ा  तसेच समाजा ा  संदभात अनपेि तपणे अयो   कृती 

घडली तर  ाला माफ कर ाची इ ावृ ी आप ात व समाजात असली पािहजे. 

   जे ा एखा ाची इ ा नसतानाही अथवा अ ानातून अयो  कृती केली जाते आिण 

अयो  कृती करणाया  ीला आप ा कृतीचे भान झा ावर जर  ाने प ा ाप   

केला तर  ा  ीला  ा अपराधाची िश ा न देणे  णजेच  मा होय. 

   उदा.  एखादी आंधळी  ी चालता चालता र ा ा बाजूला ठेवले ा माठांवर 

आदळली  व  ामुळे कंुभाराचे नुकसान झाले आिण जर  ा आंध ा  ीला आप ा 

कृतीचा प ाताप होत असेल तर  ाला  मा करा ास पािहजे. अथात कंुभारा ारे आंध ा 

ीवर वर कुठलीही  ितकूल ि या न होणे  णजेच  मा होय होय. 

   मेस पा  ठर ाकरीता प ाताप ही एक आव क आिण अिनवाय अट आहे. जी 

ी सव जाणूनही अपराध करते आिण आप ा कृतीब ल प ा ाप   करीत नसेल 

तर अशी  ी  मेस पा  ठरत नाही दया आिण  मा यात भेद आहे.  

   उदा.   एखादी  ी प रणामांची क ना असतानाही एखा ा  ीची ह ा करते 

अशा  वेळेस  लहान  मुलांकडे  पा न  ा  ीला  देहदंडाची  िश ा  न  देता  आज  

कारावासाची िश ा देतात ते ा ती दया असते. 

3. दम:‐   दम याचा अथ मनावर िनयं ण ठेवणे.  ेक मनु ाने आप ा मनावर 

िनयं ण ठेवले पािहजे. समजा तो मनाचा दास झाला तर परम  ेयाची  ा ी होऊ शकणार 

नाही.    दुसया श ात मनाला चांग ा मागाकडे वळिवणे  णजे दम होय. दम हे  इंि य 

िन ह यापे ा वेगळी गो  आहे.  उदा.  एखादा मनु  जर पर ीला पा न आकिषत झाला 



आिण  ा ा मनात ित ा सहवासाची इ ा िनमाण झाली परंतु लोक समाज यामुळे तसे 

तो क  शकला नाही तर इथे इंि य िन ह आहे पण दम नाही. दमनाचा मनाचा िवषय आहे 

इंि यांचा नाही. 

4.   चैयाभाव अथवा अ ेय:‐  चोरी न करणे  णजे असते होय.  ेय  णजे चोरी. 

जी व ू आपली नाही  ितला आपली समजणे  णजे चोरी करणे होय. याउलट जी व ू 

आपली नाही  ावर अिधकार न सांगणे  णजे अ ेय होय. अ ेय  हे कृतीशी संबंिधत 

आहे. 

5. शौच अथवा शु ता:‐  ेक मनु ाला शारी रक मानिसक आिण वाचीक या 

ित ी   ीने शु ता पाळणे आव क आहे याम े शरीर, व , िनवास तसेच आजूबाजूचा 

प रसर शु  ठेवणे  ाच माणे वाईट िवचार मनात येऊ न देणे, आपली वाणी नेहमी मधुर 

असणे आव क आहे. मनु ाने आपले मन तसेच शरीर नेहमी   ठेवायला पािहजे. 

6.  इंि य िन ह:‐  इंि यांवर िनयं ण ठेवून मनाला चांग ा कायाक रता काया त 

करणे  णजे इंि य िन ह होय. मनु ाकरीता हे अ ंत गरजेचे असत.◌े इंि यावर केवळ 

बाहे न िनयं ण ठेवणे पुरेसे नाही तर मना ा नी हाची आव कता इथे असते. एकंदरीत 

इंि यांवर िनयं ण ठेवणे  णजेच इंि य िन ह होय. 

7.   धी िकंवा बु ी:‐ बु ी यु   वहाराला धी  णतात. बु ीला यो  मागाकडे 

वळिवणे  णजेच धम होय. बु ी मिलन झा ाने मनु  यो ाला अयो  आिण आरो ाला 

यो  समजतो आिण अशी  बु ी अधमाचे ल ण आहे. उदा. एखादा मनु   ीमंत आहे 

इतरां ा  धनाची  तो  चोरीही  करीत  नाही  तसेच  तो  लोभी  सु ा  नाही  परंतु  जुगारात 

िमळिवलेले धन तो यो  समजता.◌े जुगार खेळणे िकंवा न खेळणे हे यो  की अयो  हे 

ठरिवणे बु ीचा िवषय आहे. बु ी चांगली राह ाक रता भोजन आचार‐िवचार सहा क 

असतात. 

8.  िव ा:‐  ान िव ान  ा  करणे  ात लीन राहणे धमाचे ल ण आहे. जे  ान‐

िव ाना ा िवपरीत आहे  ाचा  ाग केला पािहजे. िव ा आिण िश ा यात भेद आहे. िव ा 

आचरण आहे तर िश ा केवळ मन आिण इंि यांना काय कर ा इतपत स म  बनिवते. 



उदा.    रसायन शा   िशकून  एखादा माणूस  बॉ   बनव ाची  प त आ सात क  

शकतो.  पण  बॉ चा उपयोग कोण ा  प र थतीत यो   िकंवा अयो   हे  ा ा  ारे 

सांिगतले जात नाही.  णून बॉ  बनिव ाची प त आ सात करणे ही िश ा आहे. तर 

चांगले‐वाईट, उिचत‐अनुिचत यात भेद कर ाची  मता िनमाण करणे मनाला यो  माग 

वर घेऊन जाणे  णजे िव ा होय. 

9. स :‐ खरे बोलणे  ेक मनु ाचे कत  आहे व ू जशी आहे तसे ितचे कथन 

करणे  णजे खरे बोलणे होय दुसया श ात जो पदाथ जसा असेल  ाला तसा समजून घेणे 

व  ानुसार वागणे यालाच स   णतात.   

10. अ ोध:‐ मनात  ोध भावना उ  न होऊ देणे  णजे अ ोध होय.  ोध हे 

अनेक दुःखाचे कारण होय  ामुळे यापासून मानवाने दूर रािहले पािहजे.  ोधासारखे दोष 

िकंवा अवगुण यांना सोडून शांती  हण करणे हा धम आहे. 

   अशा कारे  भारतीय  नीितशा     दहा  साधारण  धम  सांिगतले आहे. आिण  या 

साधारण धमाचे समाजातील  ेक  ीने पालन करणे अिनवाय मानले आहे. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



धम:‐ 

धम  णजे  तःचा धर  णजेच वणा म धम  ेक वण जाती दे िविश  कत  

बजावायला हवी आिण आिण ही ही कत   णजेच  ा वण जाती ा सद ांचा  धम 

होय.  धमाम े वण व था आिण आ म  व थेचा िवचार कर ात आलेला आहे.  

वण  व था:‐  िहंदू समाजा ा नैितक िनयमानुसार आिण मनू ा काळात समाज 

सु व थत  आिण  सुरळीत  रहावा  यासाठी  समाज  चार  वणात  िवभागला  गेला  होता 

वण व थेत  करमाला मह पूण छान आहे जानू  ेक वळणाचे आपले िविश  कत  

आहे. 

       ‘वण’ श ाची िभ  िभ  अथ सांग ात आलेले आहे. ‘वण’ श  सं ृ तातील 

‘वृ वरण’या श ापासून  िनमाण झाला असून  ाचा अथ  िनवड करणे असा आहे. 

ऋ ेदात वणाचा उपयोग  रंगासाठी केलेला  िदसून  येतो. वण एकूण चार आहे  ते  णजे 

ा ण,  ि य, वै  आिण शु . भारतीय वण व थेचा मु  उ ेश  मिवभाजन हा होता. 

ाचे  िवभाजन  पुढील माणे आहे.  िव ोउपजीिव  वग, शासक  वग,  ापारी  वग आिण 

िमक वग.  ेक वणचे आपापले िविश  कत  होते. ती कत  पुढील  माणे ‐ 

1.  ा ण वणाची कत :‐ अंतकरणावर िनयं ण ठेवणे, इंि यांवर संयम ठेवणे, 

मा, साधना,  ा ाय,  ा, अ यन, अ ापन आिण ई राचे  ान  ा  करणे हे  ा ण 

वणाची कत  आहेत. तसेच  वेदांचे अ यन करणे, य  करणे, दान  देणे व दान  घेणे  हे 

ा ण वणाची कत  आहे. 

2.  ि य वणाची कत :‐    ि यांचा संबंध शासक वगाशी   आहे.    ांचे  मु  

कत   ितनही वणाना सुर ा  देणे आिण रा ावर शासन करणे होय. तसेच  जेचे र ण 

करण,◌े  ा णांना दान देणे, वेदांचा अ ास करणे आिण भोगिवलास यापासून दूर राहणे 

हे  ि यांचे कत  आहे.  गीतेनुसार  शूरता,  वीरता,  साम ,  धैय,  चातुयर्,  यु ापासून 

परावृ  न होणे हे  ि य वणाची  ाभािवक कत  आहे. 



3. वै  वणाची कत :‐  पशुपालन करणे,  ापार करणे, शेती करणे, दान देणे 

ही वै ाची कत  आहेत. सामािजक रचनेला आिथक  ीने स ढ बनिवणे, आयात‐िनयात 

करणे, स   वहार करणे ही वै ांची  मुख कत  आहेत. 

4.  शू   वणाची  कत े:‐    वरील  तीनही  वणातील लोकांची  सेवा करणे  हे  शू  

वळणाची कत  आहे. ित ी वणाचे सेवक  णून  ांना  ओळख ात येते. 

   अशा कारे  समाजा ा  सु व थेसाठी  तसेच  िविभ   कार ा  मनु ा ा 

मतेनुसार कायाचे  वाटप  वण व थे  मागील  उ ेश  होता.  ामुळे  समाजात  थरता 

सु ढता आिण संतुलन िटकून राहत होते. 

 

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


