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ુ ર્જન્મ
વૈદિક વાઙ્ગમયમાાં પન
જુદા જુદા ધભમથી હશિંદુધભમને અરગ તાયલત શમ ત તે પુનર્જન્ભન સવધધાાંત છે . પુનર્જન્ભભાાં સલશ્વાવ, એ

સવધધાાંત સ્લરૂે ખ ૂફ જ પ્રાચીન છે . લૈહદક લાઙ્ગભમભાાં પુનર્જન્ભના ઉલ્રેખ જલા ભે

છે . ઉસનદ ત એલી

કથાઓથી બયે રા છે કે જેનાથી પુનર્જન્ભના સવધધાાંત સલશ્વાવની પુષ્ટિ થામ છે . ઋગ્લેદના પ્રેતસ ૂક્તભાાં પ્રેતની ઉત્તભ
ગસતની પ્રાથમના કભમ છી પુનર્જન્ભના સવધધાાંતન વાંકેત કયે છે . ઉાસ ૂક્તભાાં “ऩन
ु : ऩन
ु जजायमजनज ऩरु जणी” ળબ્દ
પુનર્જન્ભભાાં લૈહદક ઋસઓના સલશ્વાવને વ્મક્ત કયે છે .

अशुनीते ऩुनरस्मजशु चसु: ऩुन: प्रजणममष नो धेहष भोगम ् ।
ज्योक ऩश्येम शय
ा च्यरन्तमनम
ु म
ु ते मल
ृ यज न: स्ळस्स्त ॥
ऩुननो अशुॊ ऩथृ थळी ददजतु ऩुनर्दायौदे ळी ऩुनरन्तररसम ् ।

ऩुनना: शोमस्तन्ळॊ ददजतु ऩुन: ऩूवज ऩथयजॊ यज स्ळस्स्त: ॥૧
અશીં યભાત્ભાની ‘अशन
ु ीतत’ વાંજ્ઞાથી સ્ટિ કયલાભાાં આવ્યુ ાં છે કે તે પ્રાણરૂ જીલને બગ ભાિે એક દે શથી
ફીજા દે શ સુધી રઇ જામ છે . આ ‘अशन
ु ीतत’ યભાત્ભાને પ્રાથમના છે કે તે આગરા જન્ભભાાં ણ અભને સુખ આે અને
એલી કૃા કયે કે

સ ૂમમ, ચન્ર, પ ૃસથલી લગયે અભાયા ભાિે કલ્માણકાયી ફને. ઋગલેદના ૧૦/૧૬/૫ ભાાં ભન્રભાાં ઋસ કશે

છે કે- ‘મ ૃત્યુ છી ०માયે ાંચતત્ત્લ ત-તાનાભાાં બી જામ છે ત્માયે જીલાત્ભા ફાકી યશે છે . અને એ જીલાત્ભા જ
ફીજુ ાં ળયીય ધાયણ કયે છે .૨2
મજુલેદભાાં ણ પયીથી જીલાત્ભાના આગભનની લાત સ્ટિ રૂભાાં કયલાભાાં આલી છે .૩ એિલુાં જ નશીં ણ
ુ ુ 
આગ જઇને ત કભમની ગસતનુ ાં સલશ્રેણ કયતાાં કહ્ુાં છે કે કેિરાક રક મુક્ત થઇ જામ છે ત ફીજા ભત્મમપર

લાયાં લાય જન્ભ ધાયણ કયે છે .૪ મજુલેદભાાં એલ ણ ઉલ્રેખ ભે છે કે જીલાત્ભા કેલ ભાનલ કે શુ મસનઓભાાં જ
જન્ભ નથી રેત, ણ જ,લનસ્સત,ઔસધ લગયે

જુદા જુદા સ્થાનભાાં ભ્રભણ અને સનલાવ કયત લાયાં લાય જન્ભ

ધાયણ કયે છે .૫ આગ જતાાં મજુલેદભાાં કશેલાભાાં આવ્યુ ાં છે કે ‘ભનુટમને તના કભમ અનુવાય જન્ભ ધાયણ કયલાન શમ
છે , ભાિે જ ०માયે મ ૃત્યુ વાભે ઊભુ ાં શમ અને ાંચતત્ત્લનુ ાં ફનેલ ુાં ળયીય બસ્ભાલળે થલાન વભમ આલી જામ ત્માયે તેણે
તાના કભો ને માદ કયલા જઇએ.૬
અથલમલેદભાાં ઘણા ભન્ર પુનર્જન્ભના ખ્માર ઉય પ્રકાળ ાડે છે - ક્ાાંક આગરા જન્ભભાાં સલસળટિ લસ્તુઓ
ભેલલા ભાિે પ્રાથમના છે , ત ક્ાાંક કશેલાભાાં આવ્યુ ાં છે કે પ ૂલમજ્નન્ભના વાયા-ખિા કભોને કાયણે જ જીલાત્ભા જુદી જુદી

મસનઓભાાં ળયીય ધાયણ કયે છે . કભમ અનુવાય શુમસનભાાં ણ જન્ભ ધાયણ કયલાન ઉલ્રેખ નીચેના ભાંરભાાં ભે છે .
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ऩुॊनमैस्वळस्न्ियॊ ऩुनरजवमज िवळणॊ ब्रजह्मणॊ च ।

૭
ऩन
ु रग्नयो थधष्ण्यज यथजस्थजम कल्ऩयॊतजममषै ळ ॥

અથલમલેદભાાં ઋસ કશે છે કે- પ ૂલમજન્ભકૃત ા-પુણ્મન બગી જીલાત્ભા છે અને તે ાછરા જન્ભભાાં જે ા-

પુણ્મ કયે છે તેના પ્રભાણે વારુાં-ખટુાં ળયીય ધાયણ કયે છે .૮ વારુાં કભમ કયલાલા વારુાં ળયીય ધાયણ કયે છે . અને અધભમન ુ ાં
આચયણ કયલાલા શુ લગેયે મસનઓભાાં ણ જન્ભ રે છે .

આત્ભા સનત્મ છે , યાં ત ુ કભમની પ્રેયણાથી જ સતા દ્વાયા પુર ળયીયભાાં પ્રલેળ કયે છે . આ જીલાત્ભા જ પ્રાણ છે
અને તે જ ગબમભાાં જરીમ તત્ત્લના આલયણથી ઘેયામેર યશે છે .

अन्तगाभच्
ा चरतत दे ळतजस्ळजभूतो भूत: श उ जजयते ऩन
ु :।
श भूतो भव्यॊ भवळष्णयत ् वऩतज ऩुत्रॊ प्र वळळेऴज ऴचीमभ: ॥૯

આ ભાંરભાાં યશેર ‘जजयते ऩन
ु :’ ળબ્દ જ સ્ટિરૂથી પુનર્જન્ભની ઘણા કયે છે .
કઠસનદભાાં નચચકેતાને તેના સતા મભને વોંે છે ત્માયે મભ અને નચચકેતાન વાંલાદ મ ૃત્યુ અને પુનર્જન્ભન

ખ્માર યજુ કયે છે . સતાએ ०માયે ગુસ્વે થઇ નચચકેતાને કહ્ુાં – मवृ यळे वळज ददजमीतत – હુ ાં તને મ ૃત્યુને વોંપુ છાં કહ્યા છી
તેભનુ ાં હ્રદમ શ્ચાતાથી બયાઇ ગયુ.ાં ત્માયે નચચકેતા સતાને દુ:ખી જઇને ફલ્મ-

‘शस्यममळ मवया: ऩच्यते शस्यममळजजजयते ऩुन:’ (કઠ.૧/૧/૬)

જ ઊગી જામ છે .

અથામત-્ તભે દુ:ખી ળા ભાિે થાઓ છ? આ ળયીય ત ધાન્મની ભાપક નાળ ાભી પયી તેની જેભ

નચચકેતાન આગ્રશ જઇને સતાએ મ ૃત્યુ-સલમક જ્ઞાન ભેલલા ભાિે આચામમ મભની ાવે ભકલ્મ. મભ

વાથેના વાંલાદભાાં તાન વાંળમ દૂ ય કયલા તેને સલનમી બાલથી પ ૂછ્ુાં – હુ ાં ત આત્ભતત્ત્લનુ ાં યશસ્મ જાણલા ભાગુાં છાં
જેના સલળે જુદા જુદા વાંળમ-વાંદેશ ઉઠયા કયે છે જેના સલમભાાં ઘણા કશે છે કે મ ૃત્યુ છી ણ આત્ભા ફચ્ચ યશે છે .

ઘણા કશે છે કે નથી યશેત. ત આ સનણમમ કયીને ભને કશ કે શુ ાં આત્ભા સનત્મ છે . અને મ ૃત્યુ ફાદ ણ તે યશે છે કે
નથી યશેત”

૧૦

એના છી મભ નચચકેતાને આત્ભતત્ત્લનુ ાં યશસ્મ વભજાલતાાં કશે છે – જે વ્મક્ક્ત આ રકભાાં બગભાાં

ડૂફેર યશે છે તેન લાયાં લાય જન્ભ થામ છે . યાં ત ુ જે આત્ભાને સનત્મ વભજીને યરકનુ ાં ધમાન યાખીને વત્કામમ કયે

તે જન્ભ – ભયણના ફાંધનભાાંથી છૂિી જામ છે .' આગ ચચામ કયતાાં કશે છે આ શાંવ (આત્ભા) અંતહયક્ષભાાં લસુ નાભન

છે

દે લતા છે તે આત્ભા જ યભાત્ભાભાાં, હ્રદમાકાળભાાં યશે છે . તે જ મજ્ઞ કયે છે , તે પ ૃસથલીભાાં વ ૃક્ષ, અંકુય, અન્ન, ઔસધ
લગેયે રૂભાાં જન્ભ રે છે . યાં ત ુ ળયીયભાાં તે અસતસથ ભાર છે .૧૧ આભ કઠસનદભાાં પુનર્જન્ભનુ સ્ટિ લણમન જઇ
ળકામ છે .
લેદ અને

ઉસનદની જેભ ગીતા ણ પુનર્જન્ભને સ્લીકાયે છે

એિરે જ ત કશે છે
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ळजॊशजमश जीणजातन यथज वळषजय नळजतन गह्
ृ णजतत नरोऽऩरजणण ।

तथज ऴरीरजणण वळषजय जीणजान्यन्यजतन शॊयजतत नळजतन दे षी ॥૧૨

આત્ભાની અભયતા સવધધ કયતાાં ગીતકાય કશે છે .- કાભનાઓને લળ થમેરા રક જન્ભમ ૃત્યુના પેયાઓભાાં આલજા કમામ કયે છે . ગીતાભાાં ત બગલાન શ્રીકૃટણે સ્ટિ ણે કહ્ુાં છે ૧૩
जजतस्य हष ध्रळ
ु ो मवृ यु: ध्रळ
ु ॊ जन्म मत
ृ स्य च ्।

આભ લેદ તથા ઉસનદ અને ગીતાભાાં પુનર્જન્ભન સનદે ળ જલા ભે છે . પુયાણ અને અન્મ ળાસ્ત્રભાાં ણ

પુનર્જન્ભનુ ાં સલળદ લણમન જલા ભે છે . વભગ્રતમા જતાાં લેદભાાં ઋસઓએ પુનર્જન્ભના વત્મની જે ચચામ કયી છે તેન
ાછથી હશન્દુધભમગ્રથ
ાં ભાાં સલસ્તાય જલા ભે છે . તે જ હશન્દુધભમના ામાભાાં યશેર સવધધાાંત છે .

ાદિી:(૧) ઋગ્લેદ ૧૦/૫૯/૬-૭

(૨) अळ शज
ु रग्ने वऩतभ्
ृ ऩन
ृ यो यस्त आषुतच्चरतत स्ळधजमभ; ।
आयळ
ा जन उऩ ळेतु ऴेव: शॊ गच्छतजॊ तन्ळज जजतळेद: ॥ (ઋગ્લેદ-૧૦/૧૬/૫)
ु श

(૩) ऩन
ु मान: ऩन
ु रजयम
ु ा आऽगन ् ऩन
ु : प्रजण: ऩन
ु रजवमज...............(મજુલેદ-૪/૧૫)
(૪) र्दळे शतृ त अऴण
ु मवयजानजम ् ।
ृ ळॊ वऩतण
ृ जमषॊ दे ळजनजमत

तजभ्यजममदॊ वळश्ळमेजवशमेतत यदन्तरज वऩतरॊ मजतरॊ च ॥ (મજુલેદ-૧૯/૪૭)
(૫) अप्सस्ळग्रे शथधष्णटळ शौवधीरनॊु रुध्यते ।
गभे शञ्जजयशे ऩन
ु : ॥..........(મજુલેદ- ૧૨/૩૬-૩૯)

(૬) ळजयरु तनऱममत
ृ मथेदॊ भस्मजन्त ऴरीरम ् ।

ओ३म ् क्रतो स्मर। स्लऱबे स्मर । कृत स्मर ॥ (મજુલેદ-૪૦/૧૫)

(૭) અથલમલેદ-૭/૬૭/૧

(૮) आ यो धमजाणण प्रथम: शशजद ततो ळऩवूॊ व कृणुवे ऩरू
ु णण ।
धजस्यय
ु ोतन प्रथम आ वळळेऴज यो ळजचमनहु दतजॊ थचकेत ॥ (અથલમલેદ-૫/૧/૨)
(૯) અથલમલેદ-૧૧/૪/૨૦

(૧૦) કઠસનદ- ૧/૧/૨૬-૨૯

(૧૧) षॉश: ऴथु चवर्द ळशरु न्तररसशद्धोतज ळेहदवदततथथदा रु ोणशत ् ।

नव
ृ र्द ळरशदृतशर्द व्योमशदब्जज गोजज ऋतजज अहिजज ऋतॊ बष
ृ त् ॥
(કઠસનદ-૨/૨/૨)
(૧૨) શ્રીભદ્ભગલદ્ગીતા-૨/૨૨
(૧૩) શ્રીભદ્ભગલદ્ગીતા-૨/૨૭
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સાંિર્ભગ્રથ
ાં :(૧) ‘कठोऩतनवर्द’
(૨) ‘અથલમલેદ વાંહશતા’
(૩) ‘ઋગ્લેદ વાંહશતા’
(૪) ‘મજુલેદ વાંહશતા’
(૫) ‘શ્રીભદ્ભગલદ્ગીતા’
********************************************************************
ડૉ. િીપકકુ માર પી. જષી
આસવસ્િન્િ પ્રપેવય
વાંસ્કૃત સલબાગાધમક્ષ
એભ. એન. કૉરેજ
સલવનગય
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