
कम िस ांत:‐  

मनु  जीवनात िनरिनराळे सुख व दुःख भोगत असतो.  ाचे मु  कारण  णजे 

तःचे चांगले आिण वाईट कम होय.  ‘कम’ श ाचा अथ  ि या करणे,  ापार करणे  

असा आहे.  या अथानुसार कम िस ांतात मनु ा ा सव कमाचा समावेश होतो. 

   कम  िस ांताचा  भाव  भारतीय  मनावर अितशय खोल  पाचा आहे. कम 

िस ांताची  गृहीत  क ना  ही  पूणपणे  भारतीय  मनाची  िनिमती  आहे.  भारतीय 

िवचारसरणीनुसार कम िस ांताचे दोन अंश आहेत. 

1.  कम िस ांताचा भौितक  अंश 

2. कम िस ांताचा नैितक  अंश 

1. कम िस ांताचा भौितक अंश:‐  कम िस ांता ा भौितक अंश  णजे काय कारणाचा 

िनयम होय. भौितक  सृ ीम े  ेक कायाला काहीतरी कारण असते. अथात काय  हे 

कारणािशवाय असू शकत नाही.  णजेच भौितक सृ ीत  ेक घटनेला  िकंवा कायाला 

कारण हे असतेच.  याव न जसा भौितक सृ ीला कायकारण िनयम लागू पडतो तसाच तो 

नैितक सृ ीला सु ा लागू पडतो.  भौितक सृ ीत  ा माणे एक घटना घड ािशवाय दुसरी 

घटना घडू शकत नाही  ाच माणे मानवी घटने मागे िकंवा कृती मागे कोणते ना कोणते 

कारण असते. अथात मानवी सृ ी सु ा कायकारण िनयमांनी बा  आहे. 

 कम िस ांत आिण मानवी कायदे:‐  

मानविनिमत काय ाचे  उ ंघन  के ामुळे  घडणारा अपराध  व  िश ा  या  दोन 

घटनांम े कायकारण संबंध असेलच असे नाही. जसे चोराने चोरी केली आिण तो पकडला 

गेला नाही तर  ाला िश ा होईलच असे नाही.  णजेच मानवी काय ाम े एखादी घटना 

घडली तर  ा घटने अनु प अप रहाय प रणाम िदसेलच असे नाही. परंतु अमुक ि या 

झाली तर ितचा अप रहाय प रणाम  णून अमुक  ित ीया घडलीच पािहजे असा कमाचा 

म ठरलेला आहे.  उदाहरणाथ चोराने चोरी केली तर  ा घटनेचा प रणाम  णून चोरी 

करणाया  ीचे नैितक अधपतन होते. हा  ाय दे ाक रता कोण ाही  ायाधीशाची 

गरज नसते. हा  ाय चोरी ा घटनेतच बीज पाने अंतभूत असतो. कमाचा हा  ाय इथेच 



न े तर सव  आजच न े तर सवदा तोच राहणार आहे. मग ती घटना उघडकीस येवो 

अथवा  न  येवो.  ित ा  प रणामात  बदल  होणार  नाही.  यालाच  कमा ा  काय ाची 

िव ापकता असे  णतात.  

    असा  उप थत  होतो  की  कमा ा  काय ाची  ा ी  वतमान  जीवना ा 

पलीकडे ने ाची गरज आहे काय? उदाहरणाथ एखा ा खुनी मनु ाला िश ा का करावी? 

तो मनु  पकडला गेला  णून की ती कृती  तः वाईट आहे  णून. तसेच तो का पकडला 

गेला?  या  ाचे उ र िमळत नाही, ती कृती  तः वाईट आहे असे मानावे लागेल आिण 

तसे जर मा   केले  तर  ांना या  कृतीब ल  पकडले  गेले नाही ही  ांना  वाईट  कृती 

क नही यथायो  फळ  िमळत नाही.  णजेच  ा  ीची ती कृती  ितचा प रणाम न 

घडता न  होते असे  णावे लागेल. 

   परंतु वरील िववेचन व ु थतीला ध न नाही. कारण आपण आप ा  ावहा रक 

जीवनात ते  ीकार करीत नाही.  आिण जर आपण तसे  ीकार केले तर असे  णता येईल 

की कमाचे फळ मीळ ापूव च ते न  पावते. हा दोष टाळ ासाठी कमा ा काय ाची 

ा ी वतमान जीवना ा पलीकडे नेणे भाग पडते. कमािशवाय फळ नाही असे कमा ा 

काय ाचे  िनि त  प आहे आिण  णून  ा अथ  कम घडले आहे  ाचे फळ  ा  

होणे अप रहाय आहे. एखा ा कृतीचे प रणाम िकंवा फळ या ज ात  ा  झाले नाही तर 

नंतर ा ज ात  िकंवा जीवनात  ा  झालेच  पािहजे  हे आपले आपणच  िन   होते. 

णजेच इथे पुनज  िस  होतो. 

   ाच  माणे आप ाला असे िदसून येते की मनु  कम न करता  ाची  थती ही 

दुःखदायक  िकंवा  ासदायक असते. उदा.  नुकतेच ज लेले एखादे  मूल ज ांध  िकंवा 

अपंग असेल तर अशा मुलाकडून कोणतेही कम घडलेले नसते. मग अशी प र थती  ा  

होणे हा कशाचा प रणाम आहे? जर प र थतीचे कारण मानले नाही तर कम न करता 

एखा ा मनु ाला कमाचे फळ  ा  होते असे मानावे लागेल. हा दोष   टाळ ाक रता 

कमाचा कायदा  वतमान जीवना ा पलीकडे घेऊन जाणे भाग पडते. 



कमािशवाय फळ नाही असे कमा ा काय ाचे  प आहे आिण याचा अथ  ा अथ  

फळ  ा ी झाली आहे  ाअथ  ते कम के ातरी मागील ज ी मी घडले असलेच पािहजे 

हे िनि त होते. 

    कमा ा काय ाची  ा ी:‐    वरील  िववेचनाव न कम  िस ांता ा भौितक 

अंशाचा  भाव वतमान जीवनावर न े तर वतमान जीवना ा पूव आिण वतमान जीवनो र 

काळात सु ा घडून येतो. यालाच कमा ा काय ाची िव ापकता असे  णतात.  

   मानवी जीवन या िव ातील एक घटना अस ामुळे ते या िव ातच िनमाण होते या 

िव ातच अ ात येते व शेवटी या िव ातच नाश पावते.  ामुळे मानवी जीवनात कमा ा 

कायदा लागू होणे अप रहाय ठरते मानवी जीवनाबाबत कमाची  ा ा अशी करता येईल 

की  “ ातून मानवी जीवन आकाराला  येते,  ा आधारावर मानवी जीवन जगले जाते व 

ात शेवटी ते नाश पावते.  ाला कम असे  णतात.” कम हे जीवनाचे अिध ान आहे ते 

आहे  णून जीवन आहे. 

भारतीय नीती शा ानुसार  कमाचे  कार:‐  

    कमा ा िस ांतानुसार कमाची तीन  पे आहेत  

1. संिचत कम,  

2.  ार  आिण  

3. ि यमाण कम. 

1. संिचत कम:‐ संिचत  णजे साठिवलेले. या जीवनात अनंत काळापासून आिण 

अनंत ज ापासून क न ठेवले ा कमाची साठवण  णजे संिचत कम होय. 

2.  ार  कम:‐   अशा अनंत संिचत कमातून स ा भोग ासाठी  णून  वेगळा 

काढलेला कमाचा जो भाग असतो  ाला  ार  कम  णतात.  दुसया श ात  संिचत 

कमापैकी  ा कमाचे फळ  मनु   वतमान  जीवनात  भोगतो  ाला  ार  कम असे 

णतात. 



3. ि यमाण कम:‐  ार  कमाचा संबंध चालू ज  पुरतात असतो. जीवन जगत 

असताना  तः ा बु ीने होत असलेले जे कम असते  ाला ि यमाण कम असे  णतात.  

हे कम मृ ू नंतर संिचत कमात समािव  होत असतात. 

   वरील िववेचनाव न असा अथ िनघतो की मागील कमाचे फळ भोग ाक रता ज  

ावा लागतो ज  घेत ानंतर तर मरेपयत कम करावे लागते कम केले की  ाचे फळ 

भोग ाक रता  पु ा  ज   ावा  लागतो.  अशा कारे  मनु   ज ‐मरणा ा  च ातून 

सापडतो. या च ाला कमब  असे  णतात. जर मनु  कमाने ब  असेल तर मग  ाचे 

आ ातं  रािहले कुठे? 

   कम िस ांतानुसार कमाचे फळ भोग ािशवाय मनु ाची सुटका नाही. असे असले 

तरी मनु   ा गो ीमुळे बांधलेला आहे ती दुसया कोणाची िमळकत नसून  ाची  तःची 

आहे व  ा ा या कृतीचे फळ भोग ािशवाय पयायी उपाय नाही. कारण मनु ाने जी कृती 

केली  ा  कारची कृती न करता  दुसया  कारची केली असती तर  ाचे नशीब  दुसया 

कारचे बनले असते. याव न  ी  तःचे नशीब बनिवणारा आहे हे िस  होते व या 

िस दतेतूनच आ ातं  िन  होते. 

2. कम िस ांताचा नैितक अंश:‐ 

कमा ा काय ाला भौितक बाजू माणे  नैितक बाजू  सु ा आहे. भौितक  िनयम 

आिण नैितक कमाचा िनयम याम े अिनवायतेचा संबंध आहे. भौितक घटना घड ानंतर 

ा माणे ितचे काय असलेली घटना अिनवायपणे घड ािशवाय राहत नाही  ाच माणे 

कम  के ानंतर  ा  कमाचे  फळ  अिनवायपणे  भोग ािशवाय  माग  नाही.  णजेच 

अिनवायता हा धम दो ी  कार ा िनयमांचे आव क ल ण आहे.                              

कमा ा काय ाचे अिनवायता आव क ल ण आहे िततकेच  ातं  ही आव क 

ल ण आहे.  एकाच कमा ा काय ाबाबत  हे  पर र  ाघाती  धम कशी खरी  ठ  

शकतात? याचे उ र असे की नैितक सृ ीतील कमाचा प रणाम िविवध असतात. कम घडत 

असताना ते दोन गो ीशी संबंिधत असते ते कोण ातरी क ाकडून घडते व कोण ातरी 

प र थतीत  घडत.◌े  ामुळे कमाचे  प रणाम  दोन  कारचे मानावे लागतात. क ावर 



णजे क ा ा मनावर होणारा प रणाम. याला सं ार असे  णतात तर दुसयाला फल 

असे  णतात.  ापैकी  सं ाराचा  संबंध  ातं ाची  आहे.  तर  बा   फळाचा  संबंध 

अिनवायतेशी  आह.◌े  याचा  अथ  बा   फळाबाबत  जीवाला  ातं   नसून  आंत रक 

सं ाराबाबत  ातं  आहे या आंत रक सं ार अनु प जीवाने वागलेच पािहजे असे कम 

िस ांताचे  णणे नाही. पण बा  फळ मा   ाला अिनवायपणे भोगले पािहजे. अशा कारे 

बा  फल भोगत असताना जीवाने जर आंत रक सं ाराचे यो  िनयमन केले तर  ाची 

नैितक  गती होणे श  आह.◌े  णजेच आंत रक  सं ाराचा  नैितक  गतीला पोषक 

िकंवा बाधक उपयोग कर ाचे जीवाला  ातं  आह.◌े 

याव न कमाचा कायदा  नैितक  गतीची क ना  गृहीत  धरतो  हे   आहे. 

अशा कारे कम करताना मानवासमोर दोन पयाय असतात पूवज ातील सं ार आिण 

तःची नैितक  गती. या पयायांम े जोपयत िवसंगती िनमाण होत नाही तोपयत मानवाला 

कम ातं ाचा  य येत नाही. पण पूव सं ार आिण नैितक  गती या दोन पयायांम े 

िवरोध  िनमाण झा ास आ ातं ाचा  य मानवाला  येतो. वा िवक मानवी जीवन 

अशा संघषमय प र थतीत  नैितक  गतीचा प   ीका न  पूव सं ाराचा  िनषेध क  

शकतो व तसे कर ाचे  ाला पूण  ातं  आहे जर  ाने नैितक  गती ा आड येणाया 

पूव सं ाराचा िनषेध न करता कम के ास  ापासून  ा  होणारे दुःखही  ालाच भोगावे 

लागते. कमाचा कायदा अमुक कर अमुक क  नकोस असा आदेश देत नसून जर तू उिचत 

कम केले तर तुला सुख भोगावे लागेल व अनुिचत कम केले तर दुःख भोगावे लागेल एवढेच 

सांगतो.  याव न  कमा ा  काय ाची  अिनवायता  आ ातं ा ा  क नेला  मुळीच 

बाधक नाही हे   होते. 

**************************************************************** 


