
कम��स�ातं

��यके जण बघत असतो क� या जगात
काही जण सखुसपंदते जगतात तर काही
जण �;ख�वपदते. स�जन क� भोगतात तर
�� मजा करतात. ह अेस केा ? याच उे�र
सापडत नाही. कोणताही "तक�" याचे
पटणार उे�र सागं शूकेल अस नेाही. पण
�य�न अनकेानंी केला. ज��हा या ज�मातील
बरीवाईट कृ�य वे या ज�मातील भोगावी
लागणारी सखु�:ख येा माग येा माणसाचा
मागील ज�म होता व �यावळे� �याने
केल�ेया चागं�या कृ�याचंी चागंली फळे
�याला आज �मळत आहते मग भल तेो
आज वाईट वागनेा का ! आज स�जन
असणा�या माणसान मेागील ज�मी पाप
केल अेसले तर �याला �याच फेळ आज



भोगलचे पा�हज.े मागचा ज�म �हटल के�
पनुज��म आला व कमा�ची फळ चेकुत
नाहीत हा कम��वपाक �स�ातं पण !

ऋ�वदेात पनुज��माचा �वचार आला आह.े .
ऋ.१०.१६.३ व �.१.१६४.३१-३२ इथ येा
क�पनचेा उगम आह वे नतंर कठोप�नषद,
बहृदार�यक, छादंो�य व कौ�षतक� या
उप�नषदामं�य �ेयाचा �व�तार झाला.
कम��वपाकाचा �वचार याच वळे� वाढला.
गीतते मन�ुय जीण�व�� टेाकून नवी व��े
धारण करतो तस आे�मा जीण�शरीराचा
�याग क�न नवीन शरीर धारण करतो असे
�हटल आेह.े प�ु-�पौ� होऊन वशंसात�य
रहात अस�यान पे�ुा�या �पान वेडील
पनुज��म घतेात असहेी �हटल आेह.ेह�ली
आजोबा नातवा�या �पान पेरत यतेात
असहेी समजल जेात.ेपनुज��म ही क�पना



��वकारावयाची असले तर"आ�मा " ही
क�पना �थम ��वकारावीच लागत.ेकारण
नाशवतं शरीर �सर �ेप धारण क�
शकणार नाही. पणआ��याला अ�वनाश�व
�दलले अेस�यान तेो कुठ�याही शरीरात
�थलकालाबा�धत �वशे क� शकतो.
�हणज मेाणसाचा आ�मा कु�या�या शरीरात
�वशे क� शकतो व तो कु�ा म�ेयावर परत
माणसूही होऊ शकतो. एक गमं त �हणजे
फ� मानवच आपली �गती क�न
घऊेन"मो� " �मळव शूकतो, या च�ा�या
बधंनातनू सटुका क�न घऊे शकतो.पण
प�ुहा असा �� पडला क� पनुज��म तरी का
�हावा ? माग�या कमा�ची फळ मेी भोगली,
सपंल !े इथ "े कम��वपाका " चा सबंधं
यतेो."�वपाक " याचा अथ�प�रणाम, शवेट
�क�वा फळ. कम��वपाक �हणज ते�ुही
केल�ेया कृ�याचंी, कमा�ची फळ.े ही त�ुहाला



भोगावीच लागतात. उदा. मी चोरी केली.
मला पकडल वे �या ब�ल �श�ा झाली.
मला कमा�च फेळ �मळाल;े सपंल.े पण मी
या ज�मात सापडलो नाही, मलेो. तरी ते
फळ चकुत नाही. मला पढु�ल ज�मात �याचे
फळ भोगाव लेागत.े �यातनू सटुका नाही.
��य� परम�ेरही �यात ढवळाढवळ करत
नाही.याचा अथ�तमुचा पनुज��म होतो
कारण �हशोब चकुता के�या�शवाय तमुची
सटुका नाही. चागं�या कमा�ची शभु फळ वे
वाईट कमा�ची अशभु. कमा��या जाती�माणे
फळाची जात. हा झाला �स�ातं. पण या
म�य बेरचे ��अन�ु�रत रहातात.

काही कम�मागील ज�मातंील असतात.
�याचंी फळ अेजनू भोगावयास सरुवात
करावयाची असत.े�या पकै� काह�ची
सरुवात स�ु झाललेी असत.े काही चालू



ज�मातील असतात.यानंा �नर�नराळ� नावे
�दली आहते. यातील काही �प� अथ�
माहीत नसला तरी गोळाब�ेरज अथ�
�वहारात नहेमी वापरल जेातात.

(१) स�ंचत : को�याही मन�ुयान सेा�ंत�या
�णापय�त केलले केम��हणज से�ंचत. ते
माग�या ज�मातील व या ज�मातील केलयेा
कमा�ची बरेीज.याला अ�� �क�वा अपवू�
असहेी �हणतात. अ�� �हणावयाच केारण
करतवेळे� कम���य असत पेण नतंर ते
केवळ प�रणाम �पान �ेश�लक राहत.े

(२) �ार�ध : स�ंचत कमा�ची फळ एेकदम
भोगता यते नाहीत. ती पर�पर �वरोधीही
असतात. बरीवाईट फळ एेकाचवळे� कशी
भोगणार ? जी कम�फलो�मखु झाललेी
असतात �हणज �ेयाचंी फळ �ेमळावयास
सरुवात झाललेी असत �ेयानंा �ार�ध



�हणतात.

(३) ��यमाण : �ार�ध भोगत असतानंा
त�ुही या ज�मीही कम�करत असताच. अशा
कमा�ना ��यमाण वा वत�मान कम��हणतात.

वर सा�ंगत�या�माण येा कमा�च फेळ
ता�काळ �मळाल तेर भोग् तथेचे सपंतो.
पण तस झेाल नेाही तर पढु�ल् ज�माक�रता
तो तमु�या खा�यात जमा होतो.असा हा
च��हु आह.े मागील ज�माचंी फळ आेज
भोगा व या ज�माची फळ भेोगावयास
पढुचा ज�म �या. यातनू सटुका कधीच नाही
का ?ं नसले तर सगळचे �नरथ�क ठरले.
आह.े सटुकेचा माग�आह.े कम�क�च नका.
फळ नाही, पनुज��म नाही. अज�ुनान हेाच
म�ुा माडंला. भगवान �हणाले
" मखु�आहसे. कम�चकुत नाहीत. जगतो
आहसे तोवर कम�करावीच लागतात."



हा ही माग�खुंट�यावर भगवान �दलासा
दतेात. तचे गीतचे मेम��हणावयास हरकत
नाही. फळ केम�केल �ेहणनू �मळत नाहीत.
�या कमा�माग तेमुची जी वासना आह,े
कामना आह �ेयामळु फेळ �ेमळतात.
कामना नसले तर कम�क�नही फळ
�मळणार नाही. त�ेहा भगवतंाचं सेागंण अेसे
क� �न�काम ब�ु�न,े फळ मेला अप�ण
क�न य�ु कर, या कमा�ची बरीवाईट फळे
तलुा भोगावी लागणार नाहीत.परम�ेराने
एकदा ही स�ृी �नमा�ण केली व �याच �ेनयम
लाग कूेल के� मग तो यात ढवळाढवळ
करत नाही.�व�तवान हेात भाजतो हा
�नयम.मग तो सवा�ना सव�काळ लागू
होतो.( �ज�नानंा तसचे स�जनानंाही) तसचे
एकदा त�ुहाला ब�ु��वात�ंय �दल के� ते
कस वेापराव हेी तमुची जबाबदारी. त�ुही ती
चकु��या मागा�न वेापरली व �याच फेळ



त�ुहाला भोगाव लेागल तेर मग ई�राला
दोष दणे बेरोबर नाही. कमा�च फेळ नमेनू
�दल के� मग तो उदा�सन राहतो.�याला
�वषमता व �नद�यता ह देोष लागत नाहीत.

"परेललेचे उगवत वे परेाल तचे उगवले " हा
स�ृी�नयम अस�यान ते�ुही आप�या
�वपदाबं�ल ई�राला जबाबदार ध� शकत
नाही.तमुची फळ ते�ुहालाच भोगावयाची
असतात. ती �स�याला दतेा यते नाहीत व
�सयाला ती घतेा यते नाहीत. एका
��कृ�याच फेळ �स�या स�कृ�यान नेाहीसे
होत नाही. स�कृ�याच फेळ �मळले पण
��कृ�याच भेोगावचे लागले. कम��वपाक व
आ�म�वात�ंय याचंा सबंधं असा क� या
�वात�ंयान आेज फ� स�कृ�य केरा व
पढु�ल ज�म सखुात घालवा ; �याच वळे�
( मागील ��कृ�याचंी ) �ार�धाची फळे
भोगतानंा �ववकेान तेी ससु� होतात याकडे



ल� �ा.त�ुही एखा�ाला मदत केली व
�याची � :ख केमी केलीत �हणज केाय
झाल ?े �या�या �ार�धातील स�कृ�यामळुे
त�ुहाला तशी ब�ु� झाली व �याची �:खे
कमी झाली व �याच वळे� तमु�या याद�त
स�कृ�याची भर पडली.

*अशोककाका कुलकण�*


