
నైతిక విలువల పరిచయం 

మనం తీసుకునె ని ణ య o తపా్ప  లేక ఒపా్ప  అనే విషయం, నీతి మీద నైతిక విలువలు మీద అధారిపడి 

ఉంటంది. మొదటిగా మనం ఆ యొకక  నిణ యయం ఏ విధంగా తీసుకుoటన్న ం, రండవధిగా ఆ యొకక  

నిణ యయానిన  ఏ విధంగా మనం అనుసరిస్తూ  ఉన్న ం. 

నైతిక విలువలు అనేవి ఎందుకు ప్పముకయ మైనవి ? 

ఈ దిన్లలో ఉన్న  ఆరోగ్య  నిఫుణులు చెపు కో తగిన్ పనులు చే టానికి సామర్ధ్య య  కలిగిన్వారు, వాటిలో 

అనేకమైన్వి వారి పూరిి కులను ఆశ్చ ణయ పణచేవిగా ఉన్న వి. అయితే ఈ అత్యయ ధునికమైన్ సాంకేతికత వారిలో 

ఒకక  ణహసయ మైన్ ప్పమాదానిన  తీసుకొసుూంది. మనం ఇది చే  వచ్చచ  అనే ప్పశ్న కు అందరికి కూడా "అవును" 

అని చెపా గ్లిగే సామర్ధ్య య  ఉన్న ది. అయితే మనం "ఇది చే వచ్చచ ?" అనే ప్పశ్న ను మన్ము ఒకక  సారి ఆగి 

మన్కు మన్మే వేసుకోవలసిన్ అవసణమున్న ది. కాణణం ఏమిటంటే ఏధైన్ చే గ్ల సామర్ధ్య య  ఉంది కధ 

అని చెసే ప్పతిది ఉతూమం అనుకోవటం తపు .  

 మన్ జీవితంలో కొనిన  సారుు, మనం మన్ ఆరోగ్య  విషయంలో తీసుకునే నిణ యయాలు, మన్ ఆరోగాయ నిన  

ప్పభావితం చే వచ్చచ  అనిన  సంధర్భా లలో ఏది సరైన్ది, సరైన్ది కానిదేదో అనే ప్పశ్న  కూడా మన్కు 

తలంచ వచ్చచ . ఇవి అనిన  కాణణాలచేత వైదయ  నీతి శాస్తసూము  ఎంతో ప్పముకయ మైన్ది అని చెపా వచ్చచ . 

 అయితే మన్ సమాజములో ఉన్న  ప్పజలలో ఉన్న  సమసయ  ఏమిటంటే ఏది మంచిదో ఏది మంచిది 

కాదో తెలుసుకోవటానికి వారు అనేకమైన్ మారా్భలలో ప్ప తిన స్తూ  ఉంటారు, నైతిక విలువలను ఏ విధంగా 

ప్పటించ్చలో వారికి వయ కి ూగ్తమైన్ ఆలోచన్లు ఉన్న యి. 

 గ్ర్భా ప్శావం అనే విషయానిన  మనం తీసుకున్న  ్ ల ుతే, ఒక వయ కి ూ తన్ నైతిక విలువలను బటి ి

గ్ర్భా ప్శావానిన  ఎపు డు కూడా సమరి దంచడు కాని అతని పొరుగు వాని నైతిక విలువలను బటి ి గ్ర్భా ప్శావం 

అనేది అంగికాణయోగ్యయ గా అనిపంచవచ్చచ .  

 నైతిక విలువలను గూరిచ న్  చదువు: ఈ ఇదదరి ఉదేదశాలలో ఉన్న  వేరు వేరు కోణాలను 

పరిశీలించటానికి ఉపయోగ్పడతంది, అంతేకాకుండా వేరు  వేరు నైతిక విలువలలో ఉన్న  వాధన్లను 

మనం విని మన్ము ఒక అంచన్కి ర్భవొచ్చచ , ఇది చ్చల ప్ప్పముకయ మైన్ది. ఎందుకంటే వయ కి ూగ్తంగా 

సమాజములో ఉండే వయ కుూలు అనేక ణకాలయిన్ పదదతలను ఉపయోగిస్తూ  ఉంటారు. 

నిర్ణయాలకు ఉండవలసిన ప్పణాళికలు: 

ఒక నిణ యయం సరైన్దా సరైన్ది కాధ అనే విషయం ప్పజలు ఏ విధంగ్ తెలుసుకుంటారు, మనం 

గురి ూంచవలసిన్ది ఏమిటంటే ప్పజలు నిణ యయాలు తీసుకునేటపు డు ఒక గొపా  ఒతిూడిలొ ఉండి ఆ యొకక  

నిణ యయాలు  తీసుకుంటారు. తతఫ లితంగ్ దానిలో ఉన్న  నీతి ఎమిటో వారు ప్గ్హంచరు. అదెవిధంగ్ ఆ 

పరిసితిిని వారు జాప్గ్ తూగ్ పరిశీలించరు, వారు ఆ  విధముగా వెళ్తూ  వారికి ఆ సమయంలో ఏది సరైన్ది అనిపస్తూ 

అది చేసాూరు. అయితే మిగిలిన్వారు అది అంగీకాణయోగ్య మైన్దొ కాదో అడిగి నిణ యయం తీసుకుంటారు. 

 మన్లొ చ్చలా మంది ఏది సరైన్దొ, ఏది సరైన్ది కాదో అనె విషయంలో ఇతణ ప్పజలలాగే చ్చలా 

బలముగా ఉంటారు. వేరే వాళ్ళు  మన్కు చెసే పని విషయంలో ఇంకా ప్శ్దయగా ఉంటారు, తన్ పొరుగు వయ కి ూ 

ఆరోగ్య  విషయంలో ప్శ్దయగ్ ఉండే వయ కి ూ త్యను నేరుచ కున్న  విషయాలనిన టి  గురించి చ్చల ప్శ్దయగా ఉండాలి 

వారు ఎలుపు డు వారి పరిసితిలకు అనుగుణంగా మాణచ కుండ ఈ ఆరోగ్య  స్తప్త్యలను తపా కుండ వారి 

జీవితంలో ప్పటించ్చలి. 



ఏదైనా పర్వాలేదు...... 

 మన్లో ఉన్న  విభేధాలను ఏ విధంగా తగింాచ్చకొవాలి అని బాధపడటం కం్  బహుశ్ మన్లో ఉన్న  

ఈ యొకక  విభేధాలను అంగీకరించ్చటానికి మన్ము వాటిని నేరుచ కొవాలి, కేవలం ఎందుకని 'జీవించ్చ' 

'జీవించనివుి ' అని చెపా్ప లి అది సరైన్దేన్. 

 ఈ పదయతి మనం చ్చసుకున్న టైతే ఎకక డ కూడా మనం అందణము అంగికరించ్చలిి న్  ఖచిచ తమైన్ 

విలువలు లేవు, అయితే ఇటవంటి నైతిక శాపెషవాద శిదాయ ంత్యలు అర్ధ్య  లేనివని తెలుసుకోవటానికి మనం 

ఎకుక వగా  ఆలోచించ్చలిి న్ పని లేదు. ఇపు డు ఒక వెళ్ు  అకక డ నిజమైన్ ఖచిచ తతంి  లేకపోయిన్ ్ ల ుతే, 

అపు డు ఖచిచ తమైన్ నివేధిక ఏమిటంటే, ఏ ఖచిచ తమైన్వి నిజమైన్విగా ఉండర్భదు, ఇపు డు ఒక వెళ్ు  

ప్పతి దానిని మనం సహంచ్చలని మన్ము నిణ యయం తీసుకుంటే అసహన్నిన   సహంచ్చలని 

ప్ప తిన ంచిన్పు డు ఎమి జరుగుతంది. 

 ఇపా టి వణకు చెపా న్ది మాటలతో ఆడుకునే ఒక త్యతిి కమైన్ ఆట కాదు. సాపేక్షవాది  యొకక  

నైతికత నిజ జీవితంలో ఈ నిజమైన్ ప్పపంచంలో సతయ మైన్ది కాదు, నిశందేహంగ్ సంస్కక తల మధయ  ఉన్న  

ఉనికిలొ అనేకమైన్ తేడాలు ఉన్న పా టకి నైతికత యొకక  సాధాణణ కేంప్దము మాన్వుని యొకక  వణ య 

విశ్ల ుషణలో కన్బడింది. ఉదాహణణకు అనేక సంస్కక తలలో అమా కమైన్ ప్ప్పణానిన  తిసుకోవటానికి వాళ్ళు  

అంగీకరించ్చరు. 

  నైతిక స్తప్త్యలు అనేవి ఒక ప్పతేయ కమైన్ పదయతిలో బహ ణతాం చే బడతన్న యి, అవి బహణతాం 

చే బడె విధాన్ మనేది సతయ మైన్ది, ఉదాహణణకు అప్ప కమైన్ ప్ప్పణం అంటే ఎమిటి ? కాని  మేము 

ప్గ్హంచిన్ది ఏమిటంటే  స్తచించిన్టి ిస్తప్త్యలలో చెపు కొదగిన్ సారుపయ తలు ఉన్న యి.  

అది కేవలం నిజమె అనిపిస్తంది  

ఇటవంటి స్తప్త్యలు ఎకక డ నుంచి వసాూయి? నైతిక ప్పకటన్లు అనేవి కేవలము ఒక వయ కి ూ యొకక  అంతణతా 

భావాలె అని చెపాే  కొంత మంది గురించి మన్ము ఆలోచిదాద ం. ఇటవంటి పదయతిని భావ వాధం అని కూడా 

అంటారు. ఉదాహణణకు మనుషులను చంపటం నేణము అనే ప్పకటన్ గురించి వారి యొకక  తీణు  

అడిగిన్టుయితే అది తపు  గానే అనిపసుూంది అనే సమాధానం చెపా వచ్చచ . 

 ఇటవంటి ప్పజలకు నైతిక ప్పకటన్లు అనేవి మనుషుయ ల భావాల కంటే ఎకుక వగా ఏమి 

అనిపంచవు, నైతికత అనేది ఇటవంటి సంపూణయ ప్పమాణాలు కన్న  వయ కి ూగ్త నిణ యయాల మీద ఆధాణపడి 

ఉంటంది. 

 ఈ పదదతిలో ఉన్న  సమసయ  ఏమిటంటే అనేక మంది ప్పజలు వారికున్న  వయ కి ూగ్త భావాలను బటి ి

కాకుండా వారికి ఉన్న  సామర్ధ్య య  కాణణo చేత ఎది తపోా  ఎది ఒపోా  నిణ యయించటానికి ముందుకు వసాూరు. 

 ఒకక క్షణం వెరే పదదతిలో ఈ ప్పశ్న  గురించి మనం పరిశీలన్ చేదాద ం. ఒక వయ కి ూ ఎవరినో చంప్పడు. 

మన్లో కొంత మంది మాప్తమే 'నేను ఇలా చేయాలని భావించ్చను కాబటి ి చేశాను' అనే మాటను తగిన్ 

"షాకు"గా  అనుకుంటారు, వాసూవానికి అలా జణగ్టానికి వారి యొకక  భావన్లను మన్ము పరిగ్ణలోకి 

తీసుకోము కాని అవి జణగ్టానికి గ్ల కాణణానిన  మాప్తమే పరిగ్ణిలోకి తీసుకుంటాము. 

 ఇకక డ గురుూంచ్చకోవలసిన్ విషయం ఏమిటంటే వయ కి ూగ్త అభిప్ప్పయాలు చ్చల ప్పమాదకణమైన్ 

పరిసితిలకు దారి తీ వచ్చచ , కొనిన  సంధర్భా లలో ప్పకక న్ ఉన్న  వాడి మిఠాయిలు దొంగిలించడం తపు  

అని మన్కు తెలుసు. సరైన్ పదయతి ఏమిటంటే కిర్భయి కొటికిి వెళ్లు కొనుకోక వాలని కూడా తెలుసు అయిన్ కాని 

అ తపు ని మన్ము చేస్తూ నే ఉంటాము. 

 వయ కి ూగ్త భావాలు అనేవి ముకయ మైన్వే, కాని నైతిక విలువలకు అవి తగినంత మూల కాణకాలు కావు 



ప్పజలు దేనికి విలువను ఇస్తత రు ? 

 మీరు హాసిా టలోుని ఒక విభాగానికి సమన్ి  కణ ూగా ఉన్న రు అని ఊహంచ్చకొండి అయితే మీకు    

తగిన్నిన  వన్రులు లేవు. ఇటవంటి పరిసితిలలో ఇదదరు రోగుల మధయ  ఉన్న  జీవన్ మణణ సమసయ కు మీరు 

ఒక నిణ యయానిన  తీసుకోవాలి. మీకు ఎటవంటి ప్పత్యయ మాన యాలు లేవు: మీరు తీసుకునే నిణ యయం ఒక రోగి 

చనిపోవటానికి మరొక రోగి ప్బతకటానికి కాణణoగా ఉంటంది. 

1. 80 సంవతి ణముల వృదుయడు (లేక) 10 సంవతి ణముల యౌవి న్ బాలుడు. 

2. ఒక ధన్వంతడు (లేక) సామజిక భప్దత కలిగిన్ ఒక సామాన్య  వయ కి ూ. 

౩. మణల న్డువగ్లిగే వయ కి ూ (లేక) చప్కాల బండికి మాప్తమే పరిమితం అయిన్ వయ కి ూ. 

4. జీవితకాలమంత మందులు ఉపయోగించ్చలిి న్ వయ కి ూ (లేక) జీవిత్యంతం ఎటవంటి భాధలు లేకుండా 

జీవించే  వయ కి ూ. 

5. వివాహం కలిగి ౩౦ సంవతి ణముల వ సు భణ ూ ముగుారు పలులు కలిగిన్ స్తరూ (లేక) పెళ్లు కాని ౩౦ 

సంవతి ర్భల స్తరూ. 

6. న్య  ప్పవుకి ూ కలిగిన్ వయ కి ూ (లేక) ఎటవంటి దోషము చే ని వయ కి ూ. 

7. అందము కలిగిన్ వయ కి ూ (లేక) అంద హీన్ముగ్ ఉండే వయ కి ూ. 

8. భవుషయ తూలో లంగిక జీవిత్యనిన  ఇషపిడని వయ కి ూ (లేక) భవుషయ తూలో లంగిక పణమైన్ జీవిత్యనిన   ఇషపిడే 

వయ కి ూ. 

9. కషపిడి పని చెసే ప్కొతూ జీవిత్యనిన  ప్ప్పర్ధ్భించె వయ కి ూ (లేక) తన్ జీవిత్యనిన  కొన్సాగించటానికి ఇతరుల మీద 

ఆధాణపడే వయ కి ూ. 

10. నేను భాగుపడాలి అని ఆశించే వయ కి ూ (లేక) ఎది ఏమైన్ పణవాలేదు అనుకునే వయ కి ూ. 

 నీవు లెకిక ంచ గ్లవా ఏ ణకముగా పైన్ వాటికి సరైన్ నిణ యయం తీసుకున్న వో? ఇది ఎంత సులభముగా 

ఉంది? మీరు ఇచేచ  సమాధాన్ము, మీరు దేనికి విలువనిసుూన్న రో తెలి జేసుూంది. అదే విధముగా ఏది 

సరైన్దో ఏది సరైన్ది కాదో, అనే విషయానిన  మీరు ఎలా నిణ య ము తీసుకుంటారో అనేది కూడా 

తెలి చేసుూంది. 

 విషయాలు అనేవి ఇలా ఉంటాయి  

 వణ య విశ్ల ుషణ యొకక  ముగింపులో అనేక మంది ప్పజలు న్మేే ది ఏమిటంటే, నైతికత అనేది తగు 

కాణణం చేత తీసుకునే నిణ యయంగా ఉంటంది. వారు చెపాే ది ఏమిటంటే, ఇది కేవలం విషయానిన  తగు 

పదదతిలో ఆలోచించటం అని అంటారు. అపు డు మన్మందణమూ విషయాల సి భావమును బటి ి ఏది 

సరైన్దో ఏది సరైన్ది కాదో అనె స్తప్తం దగ్ణాకి వసాూము. దీనిని నైతికతకు చేరుకునె "డియోన్ూలాజికల్" అనే 

విధానం అంటారు. 

 మన్ము సరైన్ పదయతిలో జాప్గ్తూగా ఆలోచించి నిణ యయం తీసుకున్న  సరే ప్పజలు మన్ నిణ యయానికి 

అసమే తిగా ఉండవచ్చచ . 

 ఏది ఏమైన్ కాని మన్మందణము అనిన  విషయాలను సరైన్ పదదతిలో ప్పతి సమ మున్ 

ఆలోచించము సరైన్ కాణణం లేక అదె రీతిగ్ మన్ యొకక  ప్పవణ ూన్, మన్ కున్న  భయాలను మనం తీసుకునే 

నిణ య o సరైన్దో కాదో అనె దానిని ప్పభావితం చేసాూయి. మన్కి ఎది చెయాయ లో తెలిసిన్ కూడా మన్ము అనేక 

సంధర్భా లలో  దానిని చే కుండ ఉంటాము.  



 నైతిక  తతూి వేతూలు ఎది మంచిదో ఎది చెడడదో అని ఆలోచించే విషయానిన  బటి ిసంతృపూ పడవచ్చచ . 

అయితే ఎవరైతే  నైతిక వయ వసనిు ఉపయోగించ్చలని  అనుకుంటన్న రో వారు చే వలసింది ఏమిటంటే 

అంతకుముందు నైతిక వయ వస ి చేసిన్ దానిని పరిగ్ణిలోకి తీసుకోవాలి వాసూవిక లోకములో మన్ము 

చూసిన్టుయితే మనం ప్పతి సారి కూడా అనేకమైన్ స్తప్త్యలలొ ఒక దానిని ఎనున  కోవటానికి భలవంతం 

చే బడతన్న ం, అయితే మన్ము అపు డు ఎమి చెయాయ లి? 

ఫలితం కోసం చూచుట..... 

ఎది మంచిదొ ఎది మంచిది కాదో అనే నిణ యయం తిసుకోవటానికి ఉపయోగించే సరైన్ మారా్ధ్ ఏమిటం్ 

ప్పతిప్పదిత చెణయ  యొకక  పరిణామాలు ఏ విధముగ్ ఉన్న యో ఒకక  సారి చూసుకోవాలి. దీనిని చే టంలో 

మరి యొక పదయతి ఏమిటం్ ప్పజలు సంతోషముగా ఉండటానికి ఎది ఉపయోగ్పడతంది అనే విషయం 

మీద చరిచ ంచ వలసిన్ అవసర్ధ్. ఈ యొకక  ప్పమాణము దిా ణ ఎది మంచిదొ ఎది మంచిది కాదో ఒక 

అంచన్ వే వచ్చచ .  

 కొంత మంది అయితే వారికి ఏ విషయానిన  అయితే సంతోషానిన సుూందో దానిని ఆధాణముగ్ చేసుకుని 

నిణ యయానిన  తీసుకుంటారు."ఇటవంటి పదయతిని సుకప్ప  సిధాంతం అంటారు." 

 ఇతరులు యుటిలిటాణయ నిజం అనె పదయతిని అనుసరిసాూరు, ఇది ఏమి వాధిసుూంది అంటే ఇవి బడిన్ 

పరిసితిలోు  మనం తీసుకొను చణయ  అకక డ ఉన్న  అనేక మంది ప్పజలకు గొపా  సంతోషానిన  యిసుూంది. 

 ఈ పదయతి ప్పకార్ధ్ నీతి అనేది మన్కి అందుబాటలో ఉన్న  వేరు వేరు ఎంపకల ఆధార్ధ్గా మన్కు 

వచేచ  సుఖానిన  కాని దుఖానిన  కాని తీణు  తీరేచ దిగా ఉంటంది. అయితే పైపైన్ ఆకణ షని ముగా ముకుక  

స్తటిగా చెపా్ప లం్ ఇది అనేక ణకాలయిన్ సమసయ లను తీసుకొ సుూంది. 

 మొదటిగా ఆనందము  మరియు బాధలో ఉన్న  ఇబందులు నిణి హంచటంలో  అంచన్ వే టం. 

 రండవధిగా ప్పజలందరు కూడా సమాన్మైన్ సంతోషం కావాలని ఎకక డయితే పోటి పడత్యరో అకక డ 

సమసయ కు పరిషాక ర్భనిన  నిణ యయించటం చ్చల కషిం.  

 మూడవదిగా జరిగిన్ చణయ ను బటి ి ఎది సరైన్దో ఎది సరైన్ది కాదో నిణ యయించటం కూడా చ్చల 

కషమిైన్ది. చణయ  జరిగిన్పు డు ప్పజల యొకక  ఆశ్యాలను ఉదేదశాలను పరిగ్ణలోనికి తీసుకోవలసిన్ 

అవసణము ఉన్న ది, చివరి వణకు చే సేూనే చెసే పనులోు  అర్ధ్య  తెలుసుూందా? 

మన అందరికి కావాలిస ంది ప్ేమ..... 

మరొక ణకమైన్ ప్పయోజన్కణమైన్ విధాన్ము ఏమిటంటే? పరిసితిలకు తగిన్టవంటి నీతి ఈ సితిిలో 

మన్ము మన్ యొకక  జీవిత్యలను న్డిపంచటానికి నైతిక విలువలకు అనుమతి ఇచిచ న్ కాని కొనిన  

సందర్భా లలో పరిసితిలకు అనుగుణంగా వాటిని మన్ము ఒక ప్పకక న్ పెడత్యము. 

 ఒక నిరి దషమిైన్ నైతిక ఎంపకలో జరిగె పరిణామాల మీద మరొకక సారి దృష్ట ి పెడదాము. ఈ 

విధాన్ములో ఉండే విమణశ కుల యొకక  సందేహం ఏమిటంటే?  అతయ ధికమైన్ ప్పేమ సులభముగ్ లెకిక ంచ 

వచ్చచ . ఒక పరిసితిి అనేది ఎపు డు ఆర్ధ్భము అవుతంది ఎపు డు ముగుసుూంది. ఎవరిని ప్పేమించ్చలి అనె 

నిణ యయం తీసుకోవలసి వచిచ న్పు డు పరిసితిి ఏ విధముగా ఉంటంది.  

 దీనికి అధనంగా ఎవరు కూడా ప్పేమ స్తప్త్యనిన  విజ వంతముగా 'విటో హకుక ' దిా ర్భ 

అబయ సించవచ్చచ  అని నిరూపంచలేక పొయారు, ఉదాహణణకి న్య   స్తప్తం.  


