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एमपीएससी मुख्य तत्वज्ञान पर्ाार्ी पेपर 1 
पेपर 1 तत्वज्ञानाचा इततहास आति तत्वज्ञानात घडिाऱ्या समस्ाांवर लक्ष कें तित करत आहे. आपल्याला तवतवध तवचारवांताांची 

मते आति त्ाांच्या तात्वत्वक तवचाराांचा अभ्यास करिे आवश्यक आहे. भारतीय तत्त्वज्ञान हा अत्ांत महत्त्वाचा भाग आहे. 

पेपर-I: तत्वज्ञानाचा इततहास आति समस्या 

1 पे्लटो आणि अॅरिस्टॉटल- 

कल्पना; पदार्थ; फॉर्थ आणि रॅ्टि; कार्थकाििभाव; वास्तणवकता आणि संभाव्यता. 

2 बुद्धिवाद (डेकातेस, द्धिनोझा, णलबणनझ) 

काटेणिर्न पित आणि णनद्धचित ज्ञान; पदार्थ; देव; र्न-ििीि दै्वतवाद; णनचिर्वाद आणि स्वातंत्र्य. 

3 अनुभववाद (लॉक, बकथ ले, ह्रू्र्)- 

ज्ञानािा णसिांत; पदार्थ आणि गुि; स्वत: आणि देव; संणदग्धता. 

4 कांत- 

णसंरे्णटक अगोदि णनिथर् घेण्यािी िक्यता; जागा आणि वेळ; शे्रिी; काििाच्या कल्पना; अँटीनोर्ी; देवाच्या 

अद्धस्तत्वासाठी पुिाव्यांवि टीका. 

5 हेगेल- 

दं्वद्वात्मक पित; णनिपेक्ष आदिथवाद. 

6 रू्ि, िसेल आणि अली णवटगेनस्टाईन- 

सार्ान्य ज्ञान संिक्षि; आदिथवादािे खंडन; ताणकथ क अिुवाद; ताणकथ क बांधकारे्; अपूिथ णिने्ह; णित्र; णर्अिी ऑफ 

अर्थ; सांगिे आणि दाखविे. 

7 ताणकथ क सकािात्मकता- 

वे्हरिणफकेिन णर्र्िी ऑफ र्ीणनंग; रे्टाणफणजक्सिा नकाि; आवचर्क प्रस्तावांिा भाणिक णसिांत. 

8 णवटगेनस्टाईन नंति - 

अर्थ आणि उपर्ोग; भािा-खेळ; खाजगी भािेिी टीका. 

9 फेनोरे्नोलॉजी (हसिल)- 

पित; तत्वांिा णसिांत; र्ानसिास्त्र टाळिे. 

10 अद्धस्तत्ववाद (Kierkegaard, Sarte, Heidegger)- 

अद्धस्तत्व आणि साि; णनवड, जबाबदािी आणि प्रार्ाणिक; अद्धस्तत्व; जगात असिे आणि लौणककता. 

11 द्धिन आणि स्टर ॉसन- 

अनुभववादािी टीका; रू्लभूत तपिील आणि व्यक्ीिंा णसिांत. 

12 कावाथक - 

ज्ञानािा णसिांत; अतीणंिर् घटकांिा नकाि. 

13 जैन धर्थ- 

वास्तवािा णसिांत; सप्तभांगीनर्ा; बंधन आणि रु्क्ी. 

14 बौि धर्ाथच्या िाळा- 

प्रातः  इत्यसरु्त्पाद; क्षणनकवाद, नैित्म्यवाद. 

15 न्यार्-वैसेणसक- 

शे्रण्यांिा णसिांत; देखावा णसिांत; प्रर्ानािा णसिांत; स्व, रु्क्ी; देव; देवाच्या अद्धस्तत्वािे पुिावे; कार्थकाििािा 

णसिांत; णनणर्थतीिा पिर्ािु णसिांत. 
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16 सांख्य 

प्राकृत; पुरूि; कार्थकाििभाव; रु्क्ी. 

17 र्ोग; णित्त; णित्तवृणत्त; क्लासस; सर्ाधी; कैवल्र्. 

18 र्ीर्ांसा- 

ज्ञानािा णसिांत. 

19 वेदांताच्या िाळा- 

ब्रह्म; ईचविा; आत्मा; णजवा; जगत; र्ार्ा; अणवदा; अध्यास; र्ोक्ष; अर्थणसिी; पंिणवधाभेद 

20 अिणबंदो- 

उत्क्ांती, उत्क्ांती; अणवभाज्य र्ोग. 

 

एमपीएससी मुख्य तत्वज्ञान पर्ाार्ी पेपर 2 
पेपर 2 मधे्य दोन तवभाग आहेत, एक सामातिक-रािकीय तत्वज्ञान आति दुसरा धमम तत्वज्ञान. दोन्ही तवभागात दोन अतनवायम 

प्रश्न नक्कीच असतील. 

पेपर-II (विषर् कोड 1046) 

1. सामाविक-रािकीर् 

तत्वज्ञान 

सामातिक आति रािकीय आदर्म- 

समानता, न्याय, स्वातांत्र्य. 

सावमभौमत्व- 

ऑत्विन, बोतडन, लास्की, कौतिल्य. 

वैयत्विक आति राज्य- 

अतधकार; कतमवे्य आति िबाबदारी. 

र्ासनाचे स्वरूप- 

रािेर्ाही; धममर्ास्त्र आति लोकर्ाही. 

रािकीय तवचारधारा- 

अरािकतावाद; मार्क्मवाद आति समािवाद. 

मानवतावाद; धममतनरपेक्षता; बहु-साांसृ्कततकता. 

गुन्हा आति तर्क्षा- 

भ्रष्टाचार, सामूतहक तहांसाचार, नरसांहार, फार्ीची तर्क्षा. 

तवकास आति सामातिक प्रगती. 

तलांगभेद- 

स्त्री भू्रिहत्ा, िमीन आति मालमत्ता हक्क; सक्षमीकरि. 

िाततभेद- 

गाांधी आति आांबेडकर. 

2. धमााचे तत्वज्ञान 

देवाच्या कल्पना - 

गुितवरे्ष; मनुष्य आति िगाचा सांबांध. (भारतीय आति पाश्चात्). 

देवाच्या अत्वित्वाचे पुरावे आति त्ाांची िीका (भारतीय आति पाश्चात्). 

वाईिाची समस्ा. 
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आत्मा - 

अमरत्व; पुनिमन्म आति मुिी. 

कारि, प्रकिीकरि आति तवश्वास. 

धातममक अनुभव- 

तनसगम आति विू (भारतीय आति पाश्चात्). 

देवातर्वाय धमम. 

धमम आति नैततकता. 

धातममक बहुलवाद आति पररपूिम सत्ाची समस्ा. 

धातममक भाषेचे स्वरूप- 

अॅनालॉतगकल आति तसम्बॉतलक; सांज्ञानात्मक आति गैर-सांज्ञानवादी. 
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