
पनुज��म

एका दहेाचा नाश झा�यानतंर �यात
राहणा�या जीवा��याला पवू�कमा�नसुार �या
कमा�ची फळ भेोग�यासाठ� यो�य अशा
योनीत �हणज देवे, �पतर, मन�ुय, पश,ू प�ी,
वन�पती अशा �कार�या योन�त �सरा दहे
�ा�त होण हेा �या जीवा��याचा पनुज��म
होय. यास कम��वपाक �हणज केमा�च फेळ
�हणतात. पवू�दहे सोडताना �या�याभोवती
एका स�ूम �ल�गदहेाचा कोश असतो, �या
�ल�गदहेावर पवू�कमा�च से�ंकार असतात
आ�ण नवा दहे धारण करताना जीवा�मा या
�ल�गदहेासह �यात �वशे करतो, अशी
पनुज��मा�वषयीची क�पना आह.े��यके
ज�मानतंर मरण आ�ण ��यके मरणानतंर
पवू�कमा�नसुार पनुज��म, ही ज�ममरण



परपंरा �हणज सेसंार होय. तो अनाद� आह;े
कारण पवू�कमा�न जे�म �मळ�याची परपंरा
�कतीही माग नेलेी, तर ती मागमेागचे जात,े
�तला �ारभं नाही. परतं सुसंार हा सा�त
आह;े कारण कम�,योग, �ान, भ�� वा
ई�रान�ुह इ�या�दकामंळु मेो� �ा�त
होतो,पनुज��माला कारणीभतू होणारे
बधंनकारक कम� न� होत आे�ण
पनुज��माची परपंराही सपंत.ेजीवा�मा
शरीरा�न �भ� असतो, तो शरीराप�ेा
अ�धक काळ �टकणारा असतो,
मानवा�माणचे दवे, पशपु�ी, वन�पती, जड
व�त इू�याद�नाही जीवा�म अेसतात; ह सेव�
जीवा�म एेका �कार�या योनीतनू �स�या
�कार�या योनीत जाऊ शकतात; केल�ेया
कमा�ची फळ केे�हा ना के�हा भोगावीच
लागतात .म�ृयनूतंर मानवाच केाय होत,े या
गो��ची �ज�ासा सवा�नाच असत.े या



सम�यचेी (१) सव�नाश अथवा (२) शा�त
काळपय�त �वगा�त वा नरकात �नवास
अथवा (३)पनुज��मही उ�र �ेदली जातात.

या ज�मातील सव� �य�न कायमच वे
पणू�पण ने� �हावते, ह बे�तकेा�ंया मनाला
पटत नाही. परतं फु� एका आय�ुयातील
वत�नाच फेळ �हणनू शा�त काळपय�त �वग�
वा नरक �मळण,े यात �माणब�ता नाही,
अस �ेहणता यते.े �हणनूच आपण
‘कमा�नसुार पनुज��म’ हा �तसरा पया�य
मानतो . ऋ�वदेात पनुज��माची क�पना
�प�पण आेललेी नाही बहृदार�यकाद�
उप�नषद,े ��स�ू,े गीता, महाभारत,
�मतृी,परुाण इे. �थंातंनू मा� पनुज��माचे
�व�ततृ �ववचेन आह.े या �वषयावर अनके
परुाणकथाही आढळतात;परतं �ुया�यावर
�वत�ं अस �ेथं मा� फारस नेाहीत. चावा�क,



अ�जत केशकंबली इ. मोज�या लोकाचंा व
स�ंदायाचंा अपवाद वगळता भारतातील
ब�तके सवा�ना पनुज��माची क�पना मा�य
होती व अजनूही आह .े म�ृय�ूया वळे� �प,
वदेना, �व�ान, स�ंा व स�ंकार ह मेानवी
शरीराच पेाच �कंध न� होतात आ�ण
पवू�कमा�नसुार नव पेाच �कंध उ�प� होऊन
���चा पनुज��म होतो, अस बेौ� मानतात.
त�व�ानावर आधारललेा पनुज��माचा
�स�ातं ह �ेाम�ुयान �ेह��, जनै, बौ�, शीख
इ. भारतीय धमा�चचे व�ैश�� असनू
भारतीय त�व�ान, धम�शा��, नी�तशा��
इ�याद�मधील तो एक मह�वाचा �स�ातं
आह.ेपनुज��माची सदवै जाणीव ठेवनूच
ब�ताशं भारतीय लोक वत�मान ज�मातील
सव� कम�करीत असतात, ही व�त�ु�थती
आह.ेप�ुयवतंाला चागंला ज�म �मळतो
आ�ण पा�याला पशपु�ी, व�ृ इ. ��ु



योन�तनू ज�माव लेागत,े अस �ेम�ृतपरुाणे
सागंतात. कोण�या पापामळु केोणता ज�म
�मळतो, या�वषयी �यानंी अनके वण�न केेली
आहते. कम��वपाकाची तपशीलवार ससुगंत
�व�था माडं�याचा �य�न
��ुत�म�ृतपरुाणातं व �वशषेतः
ग�डपरुाणात केललेा आढळतो.
या�व��य�मतृीत व �त�या �मता�रा
ट�केत कोण�या पापामळु केोणती योनी
�ा�त होत येाच थेोड�यात �द�दश�न करणारे
वण�न केल आेह,े त अेस :े महापातकामळुे
घोर नरकाची �ा�ती होत.े नरकातील भोग
भोगनू महापात�यानंा या जगात ज�म
�मळतो तो असा;
��ह�या करणारा हरण, कु�ा, ड�ुकर, उटं
या योन�त;

सरुापान करणारा गाढव, अ�ंयज इ. योन�त;



सवुण� चोरणारा कृमी, क�ट, पतगं या योन�त
आ�ण
ग�ुप�नीशी सभंोग करणारा गवत, झडुपु,
वले या योन�त ज�मतो.
�याच�माण सेवुण� हरण करणारा वाईट
नखाचा,
ग�ुप�नीगामी वाईट कातडीचा,
अ�ाच अेपहरण करणारा अजीण� रोगी,
प�ुतके चोरणारा मकुा,
धा�य चोरणारा वाजवीप�ेा अ�धक
अवयवाचंा,
चहाडखोर घाणरे�ा नाकाचा,
तले चोरणारा तलेातला �कडा,
ग�ुतपण बेात�या परु�वणारा �ग�धी त�डाचा,
���वाचा (�ा�ण धनाचा) वा पर��ीचा



अपहार करणारा ��रा�स,

पर�वाचा अपहता� सोनारप�ी,
पालभेाजी चोरणारा मोर,

सगुधंी �� चेोरणारा �चचुंदरी,
धा�यचोर उदं�र,

यान चोरणारा उटं,

फळ चेोरणारा वा एकटाच गोड खाणारा
वानर,

पाणी चोरणारा पाणक�बडा,
�ध चोरणारा बगळा �क�वा कावळा,
घरातील उपकरण चेोरणारा �चमणी,
मध चोरणारा गा�ंधलमाशी,
मासं चोरणारा �गधाड,

मातचेा वा गाईचा वध करणारा ज�माधं,



ठेव गडप करणारा का�या डो�याचा ,

खोट बेोलणारा चाचरा आ�ण
कौमाया�व�थतेील पर��ीशी सभंोग करणारा
षढं बनतो.
�नर�नराळ� पातके के�यान केोणकोणत रेोग
होतात आ�ण त रेोग झाल�ेयानंी
कोणकोणती �ाय��� आेचरावी, याचहेी
�प�ीकरण अनके धम�शा���थंातं केले
आह.े परतं पुवू�मीमासं�ेमाण अेशा �कारची
ब�तके वण�न से�कमा�ची �शसंा व
पापकमा�ची �न�दा याचंी दश�क �हणजे
अथ�वादा�मक असतात. पश�ूया �पाने
पनुज��म �हणज पेश�ूया गणुानंी य�ु अशा
माणसाचा ज�म होय, अस मेानतात .
मुंजीसार�या वा य�ासार�या स�ंकारंानंी
माणसाचा पनुज��म झा�याच मेानले
जात.ेभारताखरेीज जगातील इतर अनके



दशेातंही पनुज��मावरचा �व�ास कमीजा�त
�माणात आढळतो. मतृाचा जीवा�मा
पशपु�ी, वन�पती इ. �पानंी तसचे
आप�या घरा�यात ज�माला यणेा�या
बालका�ंया �पान पेनुज��म घतेो, ही
क�पना अनके �ठकाणी आढळत.े नवजात
बालकानंा मतृ पवू�जाचंी नाव दे�ेयामाग हेीच
क�पना असत.े

नवजात बालकामं�य �ेमे, �षे, �ोध, भीती,
हष�, शोक इ.�वकार उपजतच असतात;
साप व मुंगसू इ�याद�च वेरै ज�मजात असत;े
एखा�ा नवप�र�चत माणसा�वषयी
आप�याला आक��मक री�या �ज�हाळा वा
�षे वाटतो; या जगात स�जनानंा �ःख व
�ज�नानंा सखु भोगावयास �मळा�याचे
�दसत;े या ज�मात सव� कमा�ची फळ �ेमळत
नाहीत आ�ण जी कम�केललेी नाहीत �याचंी
मा� फळ भेोगावी लागतात; मानवा�या सव�



स�ुत श��ची प�रपणू�ता एकाच ज�मात
होत नाही; �ा�या�ा�यामं�य एेवढेच न�ह,े
तर स��या भावाभावामं�यहेी �वषमता
�दसत;े थो�ाच लोकानंा ग�णत, सगंीत,
इतर कला इ. ��ेातंील असाधारण ��तभा
लाभललेी असत इे. अनके गो��चा उलगडा
या ज�मा�या पवू� आलले अेनभुव, �नमा�ण
झालले से�ंकार इ�याद�मळु हेोतो. �हणनू
‘पवू�कमा�नसुार पनुज��म’ हा �स�ातं
मान�याखरेीज या गो��चा उलगडा होत
नाही. �शवाय, �व�ातील कोणतीही गो�
न� होत नाही आ�ण कोणतीही गो� न�ाने
�नमा�ण होत नाही, �त�यात फ� बदल
होतात,हा त�व�ान व �व�ान या दोह�ना
समंत असललेा �स�ातं ‘पनुज��मा’ला
प�ुीच दतेो. एकंदरीत, ��य� �माणान जेरी
पनुज��माच अे��त�व �स� करता आले
नाही, तरी अनमुानान ते �ेस� करता यतेे



वत�मान ज�म पवू�कमा�वर अवलबंनू
अस�यामळु मेाणसाला या ज�मात
कम��वात�ंय उरत नाही आ�ण �यामळु येा
ज�मातील भ�याब�ुया कमा�ची जबाबदारी
�या�यावर यते नाही; अ�ानामळुे
पवू�ज�माच �ेमरण होत नाही; सवा�ना नाही,
तर काही जणानंा पवू�ज�माच �ेमरण असत;े
योगसाम�या�न अेस �ेमरण �ा�त होत;े
सवा�ना पवू�ज�म आठवत असता तर घोटाळे
झाल अेसत,े �हणनू �व�मतृी ही कृपाच आह;े
वत�मान ज�मातील घटनाचंी �मतृीदखेील
वाध��याद� कारणानंी न� होत .े जीवा�मा
आप�या पवू�कमा�च �ेनयम पाळनू �याचंी
फळ भेोग�यास यो�य अस शेरीर �या
आईव�डलाकंडनू �मळले �या�ंया
पोट�ज�माला यतेो; परतं तु शेरीर मा�
आनवु�ंशकतचे �ेनयम पाळत.े �शवाय,
सगळ�च मलु आेईव�डलासंारखी नसतात,



जी असतात तीही पणू�पण तेशी नसतात,
सगळ� भावडंहेी समान नसतात . स�ृीतील
काही जीवयोनी न� वा �ीण होत असनू
�यातंील जीवा�म मेानव बनत अस�यामळुे
मानव वशं वाढत आह.े पवू�कमा�मळु येा
ज�मातील भोग ठरत असतात.
इ�छा�वात�ंय मन�ुयास ज�माबरोबर लाभत.े
त पेवू�कमा�चचे फळआह.े या ज�मातील
कमा��वषयी ���ला इ�छा�वात�ंय
असत.े�वतः�याच पवू�कमा�नसुार
मन�ुयज�म �मळत अस�यामळु आे�ण
ई�रही �वतः�या मज�नसुार �यात बदल
क� शकत नस�यामळु,े माणसू त�वतः
�वतःच �वतः�या जीवनाचा �श�पकार होऊ
शकतो. �हणनूच �य�नवाद, कत���न�ा,
�वतः�या ���म�वाची जडणघडण,
भ�व�या�वषयी�या योजना इ. गो��ना या
�स�ातंामळु �ेरेणा �मळावयास हवी; परतंु



��य�ात मा� या �स�ातंाच हे से�य �व�प
�यानात न आ�यान आेपणआणखी �ःखे
भोगतो आहोत . �ःख वे सकंट येावंर उपाय
शोधनू �यानंा �र कर�याऐवजी ती आप�या
पवू�कमा�ची फळ आेहते, अस मेाननू �यानंा
शरण जा�याची �व�ृी स�या बोकाळली
आह .े या ज�मातील �ःख ह आेप�याच
पवू�कमा�च फेळआह ,े ह सेवा�नी
जाण�याची गरज आह .े
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