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नीतिशास्त्र व नैतिकिा मधील फरक (Ethics & Morality Difference) 

'एथिक्स (Ethics)' हा शब्द प्राचीन ग्रीक शब्द 'इिोस (ethos)' वरून आला आहे जो एखाद्या व्यक्तीच्या थकिं वा समूहाच्या 

चारित्र्याला सूथचत कितो. हे एक पद्धतशीि थवज्ञान आहे, ज्यामधे्य चािंगले आथि वाईट तसेच योग्य आथि अयोग्य अशा थवथवध 

सिंकल्पना समाथवष्ट आहेत. 

नीतिशास्त्र व नैतिकिा मधील फरक: नीथतशास्त्र आथि नैथतकता यातील फिक येिे तपशीलवाि स्पष्ट केला आहे. 

नीथतशास्त्र (Ethics) ही तत्त्वज्ञानाची एक शाखा आहे ज्यामधे्य "योग्य आथि चुकीच्या वततनाच्या सिंकल्पना व्यवस्थित कििे, 

बचाव कििे आथि थशफािस कििे समाथवष्ट आहे. नैथतकता (Morality) हे एखाद्या थवथशष्ट तत्त्वज्ञान, धमत थकिं वा सिंसृ्कतीच्या 

आचािसिंथहतेमधून प्राप्त केलेल्या मानकािंचे थकिं वा तत्त्वािंचे एक शिीि असू शकते थकिं वा एखाद्या व्यक्तीवि थवश्वास ठेवलेल्या 

मानकािंमधून ती प्राप्त होऊ शकते. Ethics & Morality यातील स्पष्ट फिक थमळवण्याच्या दृष्टीकोनातून हा थवषय महत्त्वाचा 

आहे. 

Ethics and Morals 

काही िंनी ति नीथतशास्त्राची (ethics) व्याख्या अशीही केली आहे की, जे नैथतक कततव्य (moral obligation) आथि कततव्याशी 

थनगथित आहे अशा एखाद्या गोष्टीशी सिंबिंथधत आहे, ति काही िंनी त्याचे वितन एकाच व्यक्तीवि थकिं वा लोकािंच्या समूहावि 

थनयिंत्रि ठेविाि् या वततिुकीची तते्त्व (principles of conduct governing) म्हिून केले आहे. 

• नीथतशास्त्राची व्याप्ती आपल्या समाजात अस्ित्वात असलेल्या सवत मानवी नातेसिंबिंधािंवि पसिते. 

• सवातत महत्त्वाचे म्हिजे आचािाचे नैथतक तत्त्वज्ञान आचािाच्या योग्य आथि अयोग्य सिंकल्पनािंचे समितन किते, व्यवथिा 

किते आथि थशफािस किते (defends, systemizes & recommends right and wrong concepts of 

conduct). जे योग्य आहे आथि काय चूक आहे हे ठिवण्यासाठी जेव्हा आपि ethics and morals या सिंकल्पनेचा 

आलटून पालटून वापि कितो, तेव्हाची उदाहििेही दुथमतळ नसतात. 

• तिाथप या दोन सिंकल्पनािंमधे्य फिकाचा एक महत्त्वाचा मुद्दा अस्ित्वात आहे. आज आपि वािव जीवनातील 

उदाहििािंचा आढावा घेऊन ethics and morals तुलनात्मक थवशे्लषि कििाि आहोत, जेिेकरून तुम्हाला 

त्याथवषयी स्पष्ट कल्पना सुचेल. 

Difference between Ethics & Morality: MPSC Notes 

सवतसाधाििपिे नीथतशास्त्र आथि नैथतकता या सिंज्ञा आलटून पालटून वापिल्या जातात, जिी काही थिन्न समुदाय (उदाहििाित 

शैक्षथिक, कायदेशीि थकिं वा धाथमतक) अधूनमधून फिक कितात. Ethics and Morality यािंतील प्रमुख फिक असा आहे : 

Ethics (नीतिशास्त्र) Morality (नैतिकिा) 

इथिक्स हा शब्द ग्रीक शब्द इिॉसपासून आला आहे. ethos 

चा अित एक character आहे. 

Morals हा शब्द Mos या लॅथटन शब्दापासून आला 

आहे. Mos चा अित प्रिा आहे. 

कायदेशीि मागतदशतक तते्त्व आथि व्यावसाथयक थनयम नैथतकता 

थनयिंथत्रत कितात. Ethics ची स्वीकािाहतता एका थवथशष्ट जागेत 

आथि कालमयातदेत मयातथदत असते. 

जेव्हा नैथतकतेच्या स्वीकािाहततेचा थवचाि केला जातो 

तेव्हा ते सिंसृ्कतीने घालून थदलेल्या थनयमािंच्या पलीकिे 

जाते. 
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नैथतकता इतिािंच्या थप्रझमवि अवलिंबून असते. नैथतकतेकिे व्यक्तीच्या दृष्टीकोनातून पाथहले जाते. 

जि सिंदित (contexts) थिन्न असतील ति ethics थिन्न असू 

शकते, म्हिून नैथतकतेमधे्य काही प्रमािात लवथचकता 

(degree of flexibility)असते. 

नैथतकतेतील बदल एखाद्या व्यक्तीच्या थवश्वासातील 

बदलावि अवलिंबून असतो. 

ethics चे पालन केले जाते कािि, समाजाने ठिवले आहे की 

ही कृती योग्य (right course of action) आहे. 

नैथतकतेचे पालन केले जाते कािि एखाद्या व्यक्तीचा 

असा थवश्वास असतो की ती योग्य कृती आहे. 

नीथतशास्त्र तत्त्वािंचे (ethical principles) पालन कििार् या 

व्यक्तीकिे मजबूत नैथतक मूले्य (strong moral values) 

असिे आवश्यक नाही, खिेति, त्याच्याकिे नैथतक मूले्य 

नसण्याचीही शक्यता आहे. 

नैथतक मूले्य थटकवून ठेवण्यासाठी नैथतक व्यक्तीकिून 

नैथतकतेचे उल्लिंघन केल्याची परिस्थिती असू शकते. 

Ethics ही सहसा कायदा, औषध थकिं वा व्यवसाय या के्षत्राशी 

सिंबिंथधत असते. नीथतशास्त्राला धाथमतक अित नाही. 

नैथतकतेला धाथमतक अित आहे. 

नीतिशास्त्र आति नीतिमत्ता याांच्यािील सांघर्ष  (Conflict Between Ethics and Morals) 

• उदाहििाित, बचाव पक्षाच्या वथकलाचे काम, नीथतशास्त्र आथि नीथतमत्ता या दोन सिंकल्पनािंमधे्य सतत सिंघषाततून जात 

असते, कािि त्याची नैथतकता (morals) त्याला सवत मािेकर्यािंना थशक्षा किण्याची सूचना देते आथि त्याच्या 

नीथतशास्त्रमुळे (ethics) त्याला आपल्या क्लायिंटचे िक्षि कििे आवश्यक असते. 

• वथकलाला त्याच्या क्लायिंटच्या दुिातवनापूित हेतूिंबद्दल पूितपिे माथहती असतानाही ही व्यावसाथयक वचनबद्धता 

(professional commitment) तेिे असिे आवश्यक आहे. 

• वैद्यकीय व्यवसायात नीथतशास्त्र आथि नीथतमत्ता यािंमधील सिंघषत मोठ्या प्रमािावि प्रचथलत आहेत. जगििात 

बेकायदेशीि मानले जात असले तिी रुग्ण इच्छामििाची थवनिंती कितात. वैद्यकीय व्यावसाथयक अन्यिा कायत 

किण्यासाठी नीथतशास्त्र मानकािंद्वािे (ethical standards) अक्षम होतात. 

• तिाथप, त्याच्या स्वत: च्या नैथतकतेमुळे (morality) त्याला स्वत: च्या दीघातयुष्याचा थनितय घेण्याच्या आपल्या रुग्णाच्या 

स्वातिंत्र्याची पूततता किण्यास प्रवृत्त केले जाऊ शकते आथि अशा प्रकािे आिखी एक पेच थनमाति होऊ शकतो. 

नीतिशास्त्र आति नीतिमत्ता उदाहरिे (Ethics and Morals Case Study) 

• जवळचा ओळखीचा व्यक्ती एखाद्या व्यक्तीची मुलाखत घेतो आथि त्याच्या कौशल्याचा अिंदाज न घेता त्याची थनवि 

कितो. थनवि प्रथिया थनिः पक्षपाती आथि पािदशतक असिे आवश्यक असल्याने अनैथतक कृत्याचे हे उदाहिि आहे. 

• िाहुल, एक शस्क्तशाली िाजकाििी मुलगा एक ियिंकि गुन्हा कितो आथि तुरूिं गातून सुटण्यासाठी आपल्या पदाचा 

वापि कितो हे एका अनैथतक कृत्याचे उदाहिि आहे कािि िाजकाििी एखाद्या गुने्हगािाचे िक्षि किण्याचा प्रयत्न 

किीत आहे. 

• एक भ्रष्ट दुकानदाि अथशथक्षत गावकर्यािंना कालबाह्य झालेली औषधे थवकतो, जे immoral and unethical कृत्य 

आहे, कािि तो एकाच वेळी आपला ग्राहक आथि व्यवसाय या दोघािंचीही फसविूक किीत आहे. 
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