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 घाबरू नका! या पुस्तकात काहीही अश्लील वगैर ेनाहीये.  

आचण हा चवर्य तर... 

सजीवाचं्या दोन मूल गरजा असतात. एक चजवंत रहाण.ं दसुर ं आपला वशं 

चटकवणं. जगण्यासाठी अन्न लागतं. गाई गरु ंगवत पाला खाऊन पोट भरतात. मासंाहारी प्राणी 

इतर प्राण्यानंा मारून कच्ि ंखातात. हे सगळेि प्राणी जे जस ंआचण जेव्हा चमळेल तेव्हा खातात. 

पण माणसाि ं तस ं नाही. त्सयाला जेवण िमिमीत लागतं. मसालेदार लागतं. व्हरायटी लागते. 

अन्न ही आवश्यक गोष्ट तर आहेि. पण ती आनदंदायी पण आहे. जीभ ही पिनासाठी आवश्यक 

आहेि. पण चतिे ्वतःिे म्हणून बरिे िोिले आहेत. एवढंि नव्हे तर त्सयाला श्वासोछ्वास 

करण्यासाठी जी हवा लागते ती सदु्धा िागंली, शक्यतो चनमषळि हवी असते. इतर चकड्या 

मुंगयासंारख ंचमळेल त्सया जागी तो (मनापासून) रहायला तयार नसतो.    

पनुरुत्सपादनािहंी तसिं आहे. पनुरुत्सपादन ही आवश्यक कष्टािी गोष्ट आहेि. पण 

हे कष्ट आनंददायी असतात. आचण त्सयात अचधकाचधक आनंद हवा असेल तर त्सयासाठी त्सयात 

सौंदयाषसक्ती यायला हवी. जसे अन्नग्रहणाच्या वेळी आपण “ उदरभरण नोहे जाचणजे यज्ञकमष” 

असे म्हणून ते आनदंमय करतो तसेि मैथनुही केवळ वासनेिा क्षचणक उदे्रक न होता तो एक 

आनदंमय सोहळा व्हावा अस ंमाणसाला वाटत.ं स्त्री आचण परुुर् दोघानंाही.  

ही गरज काही हजार वर्ाांपवुी आपल्या भारतातल्या (काही) लोकानंी ओळखली 

आचण काही चवद्वान ऋर्ी मनुींनी कामसूत्र चलहीलं.  
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पण कामसूत्र फ़ारस ं वािलं जात नाही (अस ं मला पवुी वाटत असे, आता तो 

समज खोटा ठरला). चनदान उघड उघड तरी वािलं जात नाही. सभ्य घरात कामसूत्रािी कॉपी 

(रामायण, गीता चकंवा इतर पु् तकापं्रमाणे) दशषनी भागात ठेवण्यािी प्रथा नाही. मात्र आम्ही ई 

साचहत्सय प्रचतष्ठानतफ़े कामसूत्रािा पचहला भाग भार्ातंर करून पो्ट केल्यावर त्सयावर 

वािकाचं्या अक्षरशः उड्या पडल्या. पचहल्या मचहन्याति मोबाईल ऍपवर पाि लाख डाऊनलोड 

झाले. कारण मोबाईलवर जेवढी प्रायव्हसी चमळते तेवढी घरात नसते. म्हणजे लोकानंा 

कामसूत्राि ं आकर्षण आहे. पण आपण कामसूत्र वाितो हे लोकानंा चदसायला नको आहे. हा 

सभंाचवतपणा इतका सावषचत्रक आहे की त्सयात कोणी कोणाला दोर् द्यायला जागाि नाही. 

धमष, अथष आचण काम हे आयषु्यािे तीन आधार्तभं आहेत. (िवथा मोक्ष, हा 

आयषु्यानतंरिा).  यातंलं धमषशास्त्र सगळयाकंडून अभ्यासलं जात नसलं तरी बऱ्यापैकी ििेला 

येतं. चनदान आपल्या सतंानंी चलहून ठेवलेले धाचमषक, अध्याचत्समक चविार तरी आपण वाितोि. 

ऐकतो. त्सयािें अभगं भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर असे लोक गातात आचण आपण ते ऐकतो. 

अथषशास्त्रािे तर पचंडति असतात. आपण कॉलेजात जाऊन चशकतो. चटव्हीवर ििाष होतात. मग 

कामशास्त्रािा अभ्यास तरी लपूनछपून का करावा? कामसूत्राि ं भार्ातंर करायला खर ं तर 

गचदमा, पाडगावंकर, गे्रस, सचंदप खरेंसारखे रचसक शब्दप्रभूि हवेत. हे काव्य आहे. त्सयाला 

रसरशीत कचवतेसारखं हळूवार उलगडायला हवं. एकेक शब्द रचसकतेने कल्पनाचवलासाच्या 

पाकात घोळवून अलंकाराचं्या तपुात तळून शब्दमाणकानंी सजवलेल्या कनकाच्या नक्षीदार 

ताटात पेश करायला हवा. कामसूत्र पु् तक रशेमी गलुाबी पाकळयानंी सजवून सॅचटनच्या मदूृ 

तलम चझरचझरीत कव्हरसह हळूवारपणे पेश केलं जावं. आचण उघडणाऱ्याने (चकंवा उघडणारीने) 
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आपल्या थरथरत्सया हळुवार बोटानंी आचण धडधडत्सया हृदयाचनशी त्सया अक्षरावंरून नजर 

चफ़रवतानाि एका सप्त्वगीय आनदंाच्या लाटेवर ्वार व्हाव.ं हे पु् तक जचमनीवर पाय ठेवून 

वािू नये (दोन्हीही अथाांनी). आचण बदु्धी तर गहाणि ठेवावी.  

ईश्कपर जोर नहीं है ये वो आततश गातलब  

जो लगाये न लगे और बुझाये न बन…े  

अस ंमानून त्सया आगीच्या लवलवत्सया तलम ज्वाळेत ज्याला चकंवा चजला पोळून 

घ्यायिी तीव्र इच्छा आहे त्सयाचं्यासाठी हे पु् तक आहे. 

चमत्रहो. मी गचदमा, पाडगावंकर, गे्रस, सचंदप याचं्या नखाच्या पासगंाला परुणाराही 

नाही. पण जमेल तशा मोडक्या तोडक्या भार्ेत मी वात्स्यायन मनुींच्या ्वगीय शब्दकळेिा 

अमतृवाणी मराठीत अनवुाद करायिा एक अल्पसा प्रयत्सन केला आहे. आजवर दशलक्ष लोकांनी 

त्सयािी (गपुिपु) सराहना केली. म्हणून पनु्हा पढुिा काही भाग अंतभूषत करून हे तमुच्या भॆटीला 

आणलंय. गोड मानून घ्या. तस ंतर प्रत्सयेकि पु् तक हे आयषु्याला आकार दणेार ंअसतं. पण हे 

पु् तक तमुच्या आयषु्यात आनदंािी अचलबाबािी गहुा उघडून दईेल अशी आशा आहे.  

धन्यवाद 

 

सनुील सामंत 

(तुलसीतववाह २०१५)  
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पतहल्या आवृत्तीच्या वेळचे प्रकाशकाचे दोन शब्द 

 

शुभ मगंल सावधान ! 

 

कामसूत्रािं मराठी भार्ातंर करून तमुच्या हाती ठेवताना आनदं तर होत आहेि पण 

चभती सदु्धा वाटत आहे. हल्ली झालंय काय की प्रकाशन करताना वािण्यापेक्षा वाद कसा घालता 

येईल यावरि लोकािं ं जा्त लक्ष असत.ं चशवाजी महाराजावंर चकंवा सभंाजी महाराजावंर पु् तक 

प्रकाचशत करतानाही अशाि वाद घालणाऱ्या लोकाकंडून खूप चशव्या खाव्या लागल्या होत्सया. पण 

िालतंय. “जो डर गया समझो मर गया” अस ं सतं गब्बरसींगानंी साचंगतल्यापासून आम्ही लोक 

डरण्याच्या सोडून करण्याच्या मागे लागलोय.  

पण कामसूत्रािी गोष्ट वेगळी. थोडी चभती वाटतेि. एक तर हा िार िौघात बोलायिा 

चवर्य नाही. त्सयातून गेल्या वर्ी ज्ञानेश्वरीवर एवढी मोठी कॅपेंन केल्यापासून लोकानंा ई साचहत्सय 

प्रचतष्ठान म्हणजे कोणी सत्ससगंी लोक वगैर े वाटतात. त्सयामळेु लेखक सदु्धा तशाि चवर्यािंी पु् तकं 

पाठवतात. आचण वािकसदु्धा तशाि पु् तकािंी अपेक्षा ठेवतात. त्सयामळेु एकदम कामसूत्र प्रकाचशत 

करणं म्हणजे मचशदीसमोर बार उघडण्यासारखंि आहे. म्हणून थोडे दोन शब्द सरुुवातीलाि माडंण ं

गरजेि ंवाटलं. 
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ज्ञानेश्वरी (श्री चवजय पाढंर ेयािंी २१व्या शतकातील मराठी भार्ेत चलचहलेली ज्ञानेश्वरी) 

वािकानंा दतेाना आमिी एक भचुमका होती. बहुतांशी असा समज आहे की ज्ञानेश्वरी, गीता वगैर े हे 

ररटायरमेंट नतंरिं वािन. सगळं करून भागल्यावर करायि ं काम. आम्हा ं मंडळींिा याि गोष्टीला 

आके्षप होता (आचण आहे). गीता आचण ज्ञानेश्वरी हे धाचमषक ग्रथं कमी आचण काचमषक ग्रथं अचधक 

आहेत. इंचजचनयररगं, मेचडकल, मॅनेजमेंट यासंारखं ते एक आयषु्याि ं चनयोजन करण्याि ं तंत्र आहे. 

आचण ही पु् तकं थकल्या भागल्यानतंर वािून चजतका फ़ायदा होईल त्सयाहून चकतीतरी पट अचधक 

फ़ायदा जोशे जवानीमध्ये वािून होईल. त्सयामळेु सवष बाल व तरुणानंी ज्ञानेश्वरी वािावी असा आमिा 

आग्रह आहे. 

अगदी तसाि आचण तेवढाि आग्रह आता आम्ही कामसूत्राबंाबत करत आहोत. हे 

पु् तक पौगंडाव्था ओलाडंलेल्या तरुणानंी वािावं आचण त्सयातलं जेवढं घेता येईल तेवढं घ्याव.ं 

कारण आयषु्य सफ़ल करण्यासाठी धमष, अथष आचण काम हे चतन्ही व्यवच्थत चनभावले पाचहजेत. तरि 

खर ंआयषु्य जगलं अस ंम्हणता येईल. आचण हे चतन्ही चनभावताना सामाचजक चनयमािंं , जबाबदारीिं 

पालन केलं पाचहजे तर माणूस म्हणवून घेता येईल. धमषपालन करायि ं म्हणजे आजच्या सामाचजक 

चनयमातं बसेल अशीि वागणूक असायला हवी. जनेु धाचमषक चनयम आताच्या काळात जसेच्यातसे 

पाळून कसे िालेल? अथाषजषन करताना समाजात लूटपाट माजवण ंहोता कामा नये. तसिं कामािहंी. 

कामभावनेच्या आहारी जाऊन असभ्य वा अनैचतक वतषन करता कामा नये. कामसूत्र हे ब्रह्मदवेानंी 

सागंीतलेल्या उपदशेानसुारि आहे. त्सयातली फ़क्त आसन ं वािण ं (आचण त्सयािंी चित्र ं चकंवा चसनेमा 

बघणं) म्हणजे अधषवट ज्ञान आहे. कामशास्त्रातं काय (आचण कसं) करावं याि बरोबर काय करू नये 

तेही साचंगतलं आहे याि ंभान ठेवायला हव.ं  
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योगाभ्यास करताना मला योगगरुू श्री चनकम गरुुजींि ंमागषदशषन लाभलं. त्सयािंा नसुती 

योगासन ं करण्याला चवरोध होता. त्सयाचं्यामते आहार, चवहार, आिार आचण चविार या सारय्ामंध्ये 

सदोचदत िौचवस तास योग आिरला पाचहजे. तरि तो योग. नाहीतर योगासनं म्हणजे केवळ एक 

व्यायामािा प्रकार होऊन राहील. कामशास्त्र हे त्सया अथाषने योगासारखंि आहे.   

पण धमष आचण अथषशास्त्रािा जसा जाहीर अभ्यास आचण ििाष होते तस ंकामशास्त्राि ं

होत नाही. त्सयामळेु होतं काय की कुतहुल बळावतं. जो जे सागेंल त्सयावर चवश्वास बसतो. खळुिट समज 

पसरतात. अशास्त्रीय माचहती माजते.  

आता इथेि हेही सागूंन टाकायला हवं की कामसूत्र म्हणजे १००% शास्त्रीय पु् तक 

नव्हे. हजारो वर्ाांपूवी चलहीलेलं हे पु् तक आताच्या समाजशास्त्रीय आचण शरीरशास्त्रीय ज्ञानाच्या 

कसोटीवर पूणषतः कसं चटकणार? त्सयामळेु हे पु् तक वािताना ्वतःिी चववेकबदु्धी जागतृ ठेवावी. 

आचण या चवर्यावरिी नवीन शास्त्रीय पु् तकं वािावीत असा आग्रह आम्ही धरू. जमल्यास आम्हीि 

ती पढेुमागे प्रचसद्धही करू. पण तोवर हे पु् तक काही प्रमाणात तरी वािकानंा उपयोगी पडेल अशी 

आशा आहे. 

कामसूत्र वािताना त्सयािा काळ आचण त्सयाकाळातील समाज यािंा चवसर पडू दऊे नये. 

उच्िवणीय आचण परुूर्प्रधान सं् कृतीतून हे पु् तक जन्माला आलेलं आहे. त्सयामळेु त्सयातील जाती 

चवर्यक आचण स्त्रीचवर्यक अनेक चविार हे आता कालबाह्य झालेले आहेत. उदाहरणाथष कामसूत्रात 

अस ं म्हट्लं आहे की “एखाद्या परुुर्ाने आपल्या स्त्रीला भ्रष्ट केल ंतर त्सयाच्या पत्सनीशी सगं करणं हे 

अनैचतक नाही”. पण हे अयोगय आहे. प्र्ततु अनवुादक व प्रकाशक या चविारानंा अचजबात मानत 

नाहीत. त्सयािबरोबर दारू वा अन्य अंमली पदाथाांच्या सेवनाबद्दलिे उल्लेख केवळ गंमत म्हणून 
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वािावेत. त्सयाचं्यावर अचजबात अंमल करू नये. दारू आरोगयास घातक असते. हे पु् तक वािताना 

आपले सं् कार, सारासार बदु्धी, सामाचजक जबाबदारी शाबूत ठेवावेत. या पु् तकातील अनेक गोष्टी, 

मते व उपदेश िकुीिे आहेत असेि अनवुादक आचण प्रकाशक यािें मत आहे. मात्र त्सया काळातील 

चविार कसे होते हे या कारणाने लक्षात यायला मदत होईल. म्हणून हे पु् तक रफ़ेरसं म्हणून वािावे. 

दसुर ं म्हणजे कामसूत्रािं मूळ पु् तक कोणत ं यावंर वाद आहेत. मळुात वात्स्यायन 

नावािा एकि मनुी होता का असाही वादािा मदु्दा आहे. पवुीच्या काळी छपाई नसल्याने कोणत्सयाही 

पु् तकािे चवचवध भागातं वेगवेगळे रूप असे. १८५३ च्या दरम्याने ररिडष बटषन या चब्रचटश सैचनकाने 

पणेु आचण वाराणसी येथे मराठी आचण सं् कृतिा अभ्यास करून वात्स्यायनाच्या मूळ पु् तकािंी 

अनेक रूप ंजमा केली आचण त्सयािं ंभार्ातंर केलं. आजकाल त्सयाि ग्रथंाला प्रमाण मानलं जात.ं प्र्ततु 

पु् तकात मूळ सं् कृत पु् तकाबरोबरि ररिडष  बटषनच्या अनवुादािा वापर केला आहे. अथाषत वादाला 

जागा आहेि. ते िालायििं. 

चतसराही एक इशारा आताि दऊेन ठेवलेला बरा. कामसूत्र म्हणजे काहीतरी िमिमीत 

नॉनव्हेज वािायला चमळणार म्हणून चजभल्या िाटत हे पु् तक उघडणारय्ािंी चनराशा होण्यािी 

शक्यता आहे. हा चवर्य अथषशास्त्राइतकाि गंभीर आहे आचण तो या पु् तकात तसाि हाताळलेला 

आहे. आचण ओढून ताणून तो मनोरजंक करण्यािा प्रयत्सन कुठेही केलेला नाही.   

एकतर हा सनातन चवर्य आचण त्सयािी व्याप्ती वैचश्वक. त्सयामळेु जो तो ्वतःला पचंडत 

समजतो. पण ते खाजगीत. बाहेर मात्र प्रत्सयेकजण या चवर्यात ्वतः अनाडीि असल्यािे भासवतो. 

एक खूप सुदंर गाणं आहे.  
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बडे अच्छे लगते हैं 

ये धरती, ये नदीयां, ये रनैा..... 

त्सयातली ती चहरॉईन प्रत्सयेक वेळी चविारते ... और..?  

आचण चहरो सागंतो : और तमु. ते ऐकून चहरॉईन खशु होते. 

काहींना हा बावळटपणा वाटतो. काय हे! एकदा साचंगतल ंतर कळत नाही का? पण...  

जोडीदाराला मात्र हे प्रत्सयेक वेळी नवीन वाटत.ं.. 

म्हणूनि तर कामशास्त्र,  मानसशास्त्र ही सवाषत गूढ शास्त्र आहेत... ती नीट समजून 

घेतली तरि आयषु्याि ंसोन ंहोतंय. ्वतःच्या आचण जोडीदाराच्या. आचण पयाषयाने समाजाच्याही. 

 

सनुील सामंत 

वसतंपिंमी २०१४ 
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खजरुाहो मंचदर ं: मूळ नावं  

 वय : एक हजार ते बाराशॆ वर्ां 

उंिी : दहामजली इमारती एवढी 

चशल्पािंी सखं्या : हजारो 

...near (Khajuraho) temples, which contain idols that have been mutilated 
by the Moslems, live a number of yogis whose matted locks have grown as 
long as their bodies. And on account of extreme asceticism they are all 
yellow in colour. Many Moslems attend these men in order to take lessons 
(yoga) from them. 

— Ibn Battuta, 14th Century, Moroccan Traveller 

खजरुाहो मंचदरािंी गणती जगातील आश्चयाांमध्ये व्हायला काही हरकत नसावी. मानवी मनाच्या खोल 

भयुारात दडलेल्या भावभावनािंी इतकी सौंदयषपूणष मूतष दखल जगात क्वचिति कुठे घेतली गेली 

असेल. चवशेर्तः त्सयातील अप्सरा आचण यक्षािंी चशल्प.ं त्सया काळातील        साचहत्सयात सराषस 

वापरल्या जाणारय्ा मैथनु प्रचतमािंा वापर या चशल्पांमध्ये अगदी सहजपणे केलेला आहे. त्सयात कुठेही 

चबभत्ससपणा नाही, ढोबळपणा नाही. अचतशय नजाकत, नेमकेपण, सौंदयष हे या मतु्सयाांिे वैचशष््टय आहे. 

िेहरय्ावरच्या कोमल भाव भावना, वस्त्रंच्या            िणु्या, अलंकारािंी गुंफ़ण, केशरिना सवष 

छोट्या छोट्या चडटेल्सनी ही चशल्पं चजवंत होतात. टािेत रुतलेला काटा काढणारी अप्सरा असो वा 

्वतःिेि वक्ष्थळ कुरवाळणारी रभंा असो. ऋर्ींिे आडवे येणार ेहात चभतंीला दाबून त्सयािें िुबंन 

घेणारी मेनका असो वा चलंगाशी चिडा करणारी ऊवषशी. त्सयािंी कमनीयता, त्सयािंी उत्सकट आचण 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ibn_Battuta
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चवलोभनीय मदु्रा, त्सयाचं्या हातािंी नखं, त्सयाचं्या पायाचं्या पोटरय्ा, अगदी वस्त्रािंी मेखला 

सोडवतानािी हाताचं्या बोटािंी मदु्रा इतके आचण असे बारकावे ठायी ठायी जाणवतात        

           .                                             ! 

आचण हे कुठे, तर सामान्य माणसािी नजर पोिणार नाही अशा उंिीवर. इतक्या उंि कोण पहायला 

येणार म्हणून कसेतरी उरकून घ्यावे ही वतृ्ती या कलाकाराकंडे नाही. अगदी शभंर फ़ूट उंिावर 

असलेल्या चशल्पातील फ़ुलाचं्या पाकळया चततक्याि मन लावून कोरलेल्या आहेत. त्सयामळेु प्रत्सयेक 

मतुी उठावदार, सबुक, नक्षीदार         .  मखुपषृ्ठावरिे चित्र पनु्हा एकदा चनरखून पहा. त्सयात मदन 

रती एकमेकाचं्या डोळयातं हरवलेले, िुबंनाला अधीर, आचलंगन बद्ध. तर दाराआडिी दासी लाजेने िूर 

िूर झालेली    .                                             .                         

                     फ़                   . रतीसखुात मगन असणारय्ा स्त्रीपरुुर्ािें हात, पाय, 

आचण आजूबाजूच्या व्तू, प्राणी, पक्षी, मलु ं, दास दासी, चखडकी, फ़ुलं, हे सवष अगदी प्रमाणबद्ध 

ररतीने आकाराला आणणारय्ा या कलाकारानंा साष्टांग नम्कारि.  

एका चठकाणी एकािवेळी पलंगावर तीन चस्त्रयाशंी रतीचिडा करणारय्ा परुुर्ािे हात, पाय मखु तर 

पहाि, पण तो पलंग आचण त्सयावरिी िादरही चकती सरुखे नेमकी  आकाराल आणली आहे. (p 46) . 

प्रत्सयेक चशल्पातील वस्त्राचं्या िणु्या, अलंकारािें मणी, दागीन्यािंी कुसर सदु्धा पाहून घ्यावी अशी. 

प्रत्सयेक मतुीिी प्रमाणबद्धता, गोलाई, सफ़ाई आचण पर्पराशंी मेळ. या सवष चशल्पातूंन आकाराला 

येणारी भव्यता आचण प्रासाचदक वा्तरुिना. सारिे अिचंबत करणार.े                   

           श्री हर्षज पाटकर यानंी अचतशय नेमकेपणी आचण िोखंदळ वतृ्तीने या चशल्पानंा चित्रबद्ध 

केले आहे. या पु् तकाहून चकतीतरी अचधक त्सयाचं्या वेबसाईटवर(www.touchthroughlens.com ) 
आपल्याला पहायला चमळेल. 

http://www.touchthroughlens.com/
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कामसूत्राच्या सोबति खजरुाहो जोडण्यािे कारणही आता सागंतो. भारतात मधल्या काळात हे सवष 

चवर्य त्सयाज्य झाले. त्सयाला काही अंशी नतंरच्या काळात आलेल्या इ्लामी सत्ता, नतंरिा एचलझाबेथ 

काळातील मॉरल कल्पनांिा प्रभाव आचण ्वातंत्र्यिळवळीत आलेले त्सयाग आचण ऐचहक सखुाबंद्दलिी 

पराकाषे्ठिी नकारात्समकता याचं्यामळेु आपल्या सं् कृत साचहत्सयातली सौंदयष्थळे आचण आपल्या 

कलामंधील मोकळेपण हे झाकोळले गेले. हे सवष आपल्याकडे होते. यात काही पाश्चात्सय वगैर ेनाही. 

भारतीय सं् कृती जगाच्या दहा पावले नाही तर दहा मैल पढेु होती. सवषि बाबतीत. त्सयातला ढोंगीपणा 

आचण सभंाचवतपणा थोडा बाजूला सारा. मग जीवनातील आनदंािे क्षण तमु्हाला ठायी ठायी 

जाणवतील. 

त्सयासाठी मदु्दाम खजरुाहोला जाण्यािी गरज नाही. आचण कामसूत्र सदु्धा वािण्यािी गरज नाही.                                                                                          
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तवभाग पतहला 

 

 

प्र्तावना 

 

वात्स्यायनमनुी 

 

 

ॐ धमाषय नमः 

ॐ अथाषय नमः 

ॐ कामाय नम: 

  

सषॄ्टीिा रिचयता ब्रह्मदवे याने चवश्वािी चनचमषती करताना स्त्री आचण परुुर्ािी चनचमषती 

केली. त्सयावेळी त्सयाने एक लक्ष  श्लोकाचं्या ्वरुपात जीवनािे चनयम साचंगतले. हे चनयम तीन ्वरूपािे 

होते : धमष, अथष आचण काम. धमाषबाबतिे चनयम ्वयंभू मनूने चलहून काढले आचण मनु् मतृीिा जन्म 
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झाला. अथाषबद्दलिे चनयम खदु्द बहृ्पतीने चलहून काढले आचण त्सयािे अथषशास्त्र झाले. काम चनयमािें 

ग्रहण शकंरािे वाहन नदंी याने केले आचण चलहीले. त्सयािे एक हजार श्लोक बनले.  

कामसूत्रािे हे हजार श्लोक उद्वलकािा पतु्र शे्वतकेतू याने ग्रहण केले आचण पािशे 

श्लोकाचं्या नव्या सचंक्षप्त रुपात सादर केले. बभ्रव्य ऋर्ींनी याि श्लोकांिे पनु्हा एकदा सकें्षपी रूप केले 

आचण चदडशे श्लोकातूंन त्सयािा पररिय जगाला करून चदला. बभ्रव्य हरयाणातील पुिंला येथील होते. 

नतंर या चदडशॆ श्लोकािें चववेिन होत होत सात खंड झाले… 

 

 

1. साधारण 

2. सपं्रयोचगका (आचलंगन, िुबंन इत्सयादी) 

3. कन्या सपं्रयकु्ता ( स्त्री परुुर्ािें चमलन) 

4. भायाषद्वाररका ( ्वस्त्री बद्दल) 

5. परचदका ( परस्त्रीबद्दल) 

6. वैचशका ( वेश्याबंद्दल) 

7. औपचमर्चदका ( वशीकरण , शक्तीवधषक द्रव्यं इत्सयादी) 

या सातही भागािें लेखक वेगवेगळे आहेत. 
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यातला सहावा भाग हा नतंरपाटलीपतु्र नगरीच्या वेश्याचं्या आग्रहाखातर दत्तक मनुींनी 

प्रके्षचपत केलेला म्हणजे घसुडलेला आहे. मूळ सचंहतेत तो नव्हता. 

पचहला भाग :  िरायन ऋर्ी  

दसुरा भाग : सवुणाषभ मनुी 

चतसरा भाग : घोटकमखु मनुी 

िवथा भाग : गोनदीय मनुी 

पािवा भाग : गचणकापतु्र मनुी 

सहावा भाग : दत्तक मनुी 

सातवा भाग : सकुुमार मनुी 

अशा प्रकारे कामशास्त्रािे वेगवेगळे तकुडे चवखरुले गेले. वेगवेगळया लेखकानंी 

कामशास्त्राच्या वेगवेगळया अंगावंर भर चदला. उदाहरणाथष: दत्तकाने ज्या भागाला (वैचशका) चवशेर् 

महत्त्व चदले त्सयािाि प्रभाव त्सया आवतृ्तीत चदसून आला. बभ्रव्यािे जे चलखाण होते ते त्सयाच्या लाबंीमळेु 

पाठातंराला कठीण असल्याने पढुील चपढ्यामंध्ये हळू हळू दचुमषळ होऊ लागले ( इथे हे लक्षात घेतले 

पाचहजे की त्सया काळी छपाई आचण पु् तके नसल्यामुळे सवष प्रसार हा मौचखक म्हणजे तोंडी असे. अशा 

मौचखक प्रसारात पु् तकािी लाबंी हा एक अडसर असे) या पाश्वषभूमीवर वात्स्यायनमनुींनी या सात 
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वेगवेगळया चवद्वानािें साचहत्सय एकचत्रत करून त्सयािें योगय ते उल्लेख करून कामसूत्र चलहीले.  या कामी 

त्सयानंी भरपूर कष्ट घेतले. त्सयानंी चलचहलेले भाग या पढुील पानातं आपण वािणार आहात.  
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भाग पतहला : तवषयप्रवेश 

 

प्र्तावना :  

धमष , अथष आचण काम यािंी प्राप्ती 

िौसष्ट कलािंा अभ्यास 

गहृरिना,  

गहृसाचहत्सयािी रिना,  

मनषु्यािा चदनिम,  

त्सयािे सहकारी, मनोरजंन इत्सयादी. 

स्त्रीयािें वगीकरण,  

कुलवंतािें आिरण,  

चमत्रपररवार 

दूत. 
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तवभाग दुसरा : स्त्री पुरुष समागम (सपं्रयोतगका) 

 

शरीररिनेनसुार चमलन, इच्छाशक्तीिा आवेग, योगय व अयोगय काळवेळ, पे्रमािे प्रकार 

आचलंगनाचवर्यी 

िुबंनचिचकत्ससा 

दाबणे आचण नखानंी ओरखडे काढण्याबद्दल 

िावणे आचण दशेोदशेीच्या चस्त्रयािें रतीसखुािे मागष 

शयनािे आचण सगंमािे प्रकार  

आघात आचण त्सयातून उत्सपन्न होणार ेध्वनी 

परुुर्ी चस्त्रयाबंद्दल 

मखुामध्ये चलंग धरण्याबद्दल 

सगंमािा आरभं आचण अंत ,  

सगंमािे चवचवध प्रकार  

रुसवे फ़ुगवे 
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तवभाग ततसरा : तववाहतवषयक ( कन्या सपं्रयुक्ता) 

 

चववाहबधंन आचण चववाहचवधी 

स्त्रीच्या मनात चवश्वास चनमाषण कसा करावा 

चप्रयाराधन 

मनीिा भाव हावभावातून व्यक्त करण्याबद्दल (शारीर 

भार्ा चकंवा बॉडी लॅ ंगवेज) 

स्त्रीप्राप्तीसाठी परुुर्ाने करायिे प्रयत्सन .  

परुुर्ाला वश करण्यासाठी स्त्रीने करायच्या गोष्टी 

चववाहािें प्रकार 
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तवभाग चवथा : पत्नीतवषयक (भायााद्वाररका) 

 

धमाषिरणी स्त्रीिे वतषन आचण पतीच्या अपरोक्ष चतिे वागणे 

ज्येष्ठ पत्सनीने आपल्या सवतींशी कसे वागावे.  

कचनष्ठ पत्सनीने आपल्या ज्येष्ठ सवतींशी कसे वागावे.  

कुमाररका चवधवेच्या पनुचवषवाहाबद्दल.  

नावडत्सया पत्सनीचवर्यी,  

राजाच्या जनानखान्यातील चस्त्रयाबंद्दल  

अनेक पत्सनी असणाऱ्या पतीबद्दल. 
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तवभाग पाचवा : परस्त्री बद्दल (परतदका) 

परुुर् आचण चस्त्रयाचं्या गणुचवशेर्ाबंद्दल.  

चस्त्रया परुुर्ािें प्र्ताव कधी व का धडुकावतात.  

चस्त्रयानंा वश करणाऱ्या परुुर्ािें गणुचवशेर्.  

सहज वश होणाऱ्या चस्त्रया कोणत्सया.  

स्त्रीशी ओळख आचण वशीकरणािे प्रयोग. 

स्त्रीिे मानसशास्त्र 

दूत  

उच्ि अचधकारी व्यक्तीने परस्त्रीशी सबंधं ठेवण्याबद्दल 

राजािा जनानखाना 

्वतःच्या पत्सनीिे राजा व राजकीय लोकापंासून रक्षण 
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तवभाग सहावा : गतिका व वेश्याबंद्दल (वैतशका) 

अंगवस्त्र व गचणकावतृ्ती 

स्त्रीने परुुर्ािे अंगवस्त्र म्हणून रहाण्यािी कारणे,  

आपल्या मनाजोगता परुुर् धनी कसा चमळवावा, आचण त्सयािी ओळख कशी करावी. 

पत्सनीप्रमाणे एकचनष्ठ रहाणाऱ्या वेश्या 

पैसे चमळवण्यािे मागष,  

चप्रयकराला कंटाळा आल्यािे सकेंत,  

त्सयाच्यापासून सटुका करून घेण्यािे मागष 

जनु्या चप्रयकराशी पनुः सबंधं जळुवण्याबद्दल 

चवचवध प्रकारिे फ़ायदे 

वेश्या व्यवसायािे फ़ायद ेआचण तोटे याबंद्दल,  

मध्य्थ होण्यािे फ़ायदे तोटे,  

शकंाकुशंका,  

वेश्यािें प्रकार 
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तवभाग सातवा : आकषािशक्ती आति वशीकरि (औपतमषतदका) 

 

नटणे थटणे, भलुवणे  

शक्तीवधषक और्धे 

कामेच्छा प्रबळ कशी करावी,   

चलंगािा आकार वाढवणे इत्सयादी  

प्रयोग आचण साधना. 
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तवभाग पतहला : पाठ दुसरा 

 

धमष , अथष आचण काम यािंी चसद्धी 

 

 

मनषु्य जन्म दचुमषळ आहे. प्रत्सयेक मनषु्याने चमळालेल्या शभंरवर्ाषच्या आयषु्यात, धमष , 

अथष आचण काम याचं्या चसद्धीसाठी, वयानसुार प्रयत्सन केले पाचहजेत. तेही या चतन्हींमध्ये समतोल 

राखून, त्सयातं आपसात अंतचवषरोध न होता. बालपणात ज्ञानसाधना करावी. तरूण आचण मध्यमवयात 

अथष आचण कामसाधना करावी आचण उतारवयात धमाषिे आिरण करून मोक्षप्राप्ती करावी. शतायरु्ी 

होण्यािी शाश्वती नसलेल्यानंी या साधना त्सयानसुार एकचत्रत कराव्यात. मात्र चशक्षण पूणष होईपयांत 

ब्रह्मियषपालन अचनवायष आहे. 

धमष म्हणजे चहदूं शासे्त्र आचण पोथयािें पठण व त्सयानसुार वागणे.  ज्यातून कोणतेही 

ऐचहक लाभ होत नाहीत अशा गोष्टी म्हणजे धमष.  उदाहरण : दान धमाषचदक गोष्टी, ज्या मनषु्य 

सहजासहजी करत नाही.  तसेि चवधी चनर्ेध पाळणे, उदा. मासंभक्षण न करणे. अशा गोष्टी ज्या या 

मायावी जगात मोह उत्सपन्न करून माणसाला गरुफ़टून ठेवू शकतात. धमाषच्या चनयमामंळेु माणूस अशा 

गोष्टींपासून दूर रहातो. 
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धमाषिा अभ्यास श्रतुी, ्मतृीतून करावा. तसेि त्सयािंा अभ्यास असलेल्याकंडून 

मागषदशषन घ्यावे. 

अथष म्हणजे जमीन, सोने, गोधन, व्तू, कला आचण तमत्रधन यािें सपंादन. तसेि 

आपल्याकडे असलेल्या धनािे रक्षण आचण सवंधषन. अथषशास्त्रािे धडे राजािे प्रधानमंडळ आचण 

वैश्यवाणी याचं्याकडून घ्यावेत. 

काम म्हणजे पिेंचद्रयािंा म्हणजे िक्ष,ु कणष, चजव्हा, काया, नाचसका यािंा वापर करून 

मन आचण आत्समा याचं्या योगे ऐचहक व्तूंिा आ्वाद व उपभोग घेणे. बाह्य जगाशी इंचद्रयाचं्या 

समायोगाने मन आचण आत्सम्याला चमळणार ेसखु म्हणजे काम. कामािे चशक्षण कामसूत्रातून घ्यावे. 

या चतहींिा िम शे्रष्ठत्सवाने येतो. म्हणजे धमष हा अथाषहून महान. अथष हा कामाहून शे्रष्ठ.  

मात्र राजाने अथष हे प्रथमकतषव्य मानावे. कारण प्रजेच्या सगंोपनासाठी ते आवश्यक 

आहे.  

तसेि गचणकेने काम हाि शे्रष्ठ मानावा. हे अपवाद आहेत. इतरानंी मात्र धमष हाि 

सवषशे्रष्ठ मानावा.  
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यावर काही वाद आहेत. यािें चववेिन खाली चदले आहे.  

वाद पचहला : काही सजुाण लोकािें असे मत आहे की धमष हा 

पारलौकीक चवर्याशी चनगडीत असल्याने त्सयािा पोथीतून अभ्यास करणे आवश्यक 

आहे. अथाषजषनासाठी सदु्धा साधने आचण ज्ञानािी गरज असल्याने त्सयािा अभ्यास 

करावा. परतूं काम हा ऐचहक असल्याने त्सयािी जाण ्वभावतःि मनषु्यमात्राकंडे 

असते. त्सयामळेु त्सयासाठी चवशेर् अभ्यासािी गरज नाही. मकेु प्राणी सदु्धा समागम 

करून त्सयािंी सतंती चनमाषण करताति की. मग मनषु्यानेि कामशास्त्रािा अभ्यास का 

म्हणून करावा? 

प्रचतवाद: कामशास्त्रासाठी चवशॆर् अभ्यासािी गरज नाही हे खर ेनाही. 

शरीरसमागम हा दोन वेगवेगळया व्यक्तींमधील सबंधं असल्यामळेु त्सयासाठी योगय 

मागषदशषनािी गरज आहे. यमचनयमाचं्या अभावी चवर्यवासनािें प्राबल्य अचनबांध 

वाढेल. तसेि स्त्री परुुर् समागमासाठी चवचशष्ट वय व काळािे बधंन असणे आवश्यक 

आहे. वासनाधीन अचनबांध समाजात अचविारािा आचण अनैचतकतेिा बजुबजुाट 

माजण्यािी चभती आहे. कामशास्त्र कामचनयमाबंद्दल मागषदशषन करताना काय व कसे 

करावे हे सागंतानाि काय करू नये तेही सागंते. समाज सरुळीत िालण्यासाठी हे 

आवश्यक आहे. आचण कामशास्त्रािा अभ्यास तारुण्याच्या उंबरठ्यावरि व्हायला हवा. 
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वाद दसुरा : लोकायतवाद्यािें मत असे की धमाषिरण करण्यात काहीि 

फ़ायदा नाही. परलोकाच्या आचमर्ाने आतािे जीवन बरबाद करण्यात काहीि अथष 

नाही. आपल्या हातातले जे आहे ते सोडून दऊेन न चदसणाऱ्या जगामागे केवळ मूखषि 

जातात. हातातील कबूतर सोडून मोर पकडायला धावणे, चकंवा हातिे ताबं्यािे नाणे 

टाकून दऊेन न चदसणार ेसोन्यािे नाणे शोधण्यात काय अथष आहे? 

प्रचतवाद : हे बरोबर नाही.  

पचहले कारण : धमाषच्या चनयमातं अशा प्रकारच्या शकंानंा जागा नाही. 

दसुर े : शतू्रच्या चवनाशासाठी चकंवा पजषन्यासाठी चदलेल्या दान आचण 

बचलदानािे फ़ायदे झाल्यािे चदसले आहे. 

चतसर े : सूयष, िदं्र, तार,े ग्रह आचण चवश्वातील इतर सवष शक्ती जगाच्या 

भल्यासाठी सदा कायषरत असतात.  

िवथे : िातवुषण्यष (ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य आचण शूद्र)  आचण िार आश्रम 

(ब्रह्मियषआश्रम, गहृ्थाश्रम, सनं्यासआश्रम, वानप्र्थाश्रम) याचं्या आिरणािा प्रभाव 

सपूंणष चवश्वरिनेवर पडतो. 

पािवे : जचमनीमध्ये बीज पेरणे हे दचेखल भचवष्यावरच्या चवश्वासािे 

प्रचतक आहे. जर सवषजण फ़ळेि खाऊ पहातील पण कोणी वकृ्षािंी लागवड केलीि 

नाही तर कसे िालेल. म्हणून वात्स्यायन धमाषिरणाला शे्रष्ठ मानतो. प्रत्सयेक व्यक्तीने 

समाजासाठी काहीतरी काम केले पाचहजे म्हणजे धमष. 
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वाद चतसरा : दवैवादी लोक मानतात की अथषशास्त्राला काही चकंमत 

नाही. दवैात जे असणार तेि चमळणार. नशीबात जर सपंत्ती असेल तर अथषशास्त्रािी 

जाण नसतानाही ती चमळेल आचण नसेल तर अथाषशास्त्रानसुार वागूनही चमळणार नाही. 

दवैवशात बळीराजाला इंद्रािे आसन चमळाले व त्सयाि दवैाने ते काढून घेऊन त्सयास 

पाताळात धाडले. 

प्रचतवाद : हे बरोबर नाही 

दवैाने काही व्तू प्राप्त होण्यासाठी काही ना काही कायषकारणभावािी 

गरज असते. त्सयामागे काही घटनानिुम असतो. व तो घडून येण्यासाठी प्रयत्सनािंी 

आवश्यकता असते. व हे प्रयत्सन योगय चदशेने व्हावेत यासाठी अथषशास्त्राच्या 

अभ्यासािी गरज असते. श्रम न करणाऱ्यास कोणतीही चसद्धी होत नाही. 
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वाद िवथा : अथाषिे पजुारी, मानतात की काम वाईटि. काम म्हणजे 

ऐचहक सखु. कामाच्या आहारी गेलेली व्यक्ती धमष आचण अथाषिी चसद्धी करू शकत 

नाही. अशा व्यक्तींिी समाजात इभ्रत कमी होते. तो ्वतःच्या नजरतूेनही उतरतो. 

त्सयािें कुटंुब, नातेवाईक याचं्याशी त्सयािें सबंधं दरुावतात.  

भोज राज्यािा राजा दडंक, याने कामाधं होऊन एका ब्राह्मणकन्येिे 

हरण केले आचण अखेर राज्य गमावून बसला.  

इंद्राने अचहल्येच्या शीलािे हरण केले आचण त्सयाच्यावरही सकंटािंी 

माचलका कोसळली.  

कीिकाने द्रौपदीवर वाईट नजर ठेवल्यामळेु आचण रावणाने सीतेिे 

हरण केल्यामळेु त्सयानंा दहेदडंाच्या चशके्षला सामोर ेजावे लागले.  

अशा प्रकार े ऐचहक सखुाच्या लालसेमळेु सकंटाचं्या गतेत सापडावे 

लागते. 

प्रचतवाद : 

या वादाला काही अथषि नाही. शरीरसखु हे अन्नाइतकेि शरीराच्या 

आनदंासाठी आचण अच्तत्त्वासाठी गरजेिे आहे. दसुर ेम्हणजे तेही धमष आचण अथाषिे 

साधन आचण चनष्पत्ती आहे. मात्र दोन्हींिे (अन्नािे आचण शरीरसखुािे) सेवन 

सारासारचववेकाने केले पाचहजे. त्सयािंा अचतरके करू नये. मात्र ते घाबरून जाऊन 
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पणुषपणे बदंही करू नये.  चभकारी मागेल म्हणून कोणी अन्न चशजवायिे थाबंत नाही 

चकंवा हरीण खाऊन टाकेल म्हणून कोणी शेत लावायिे थाबंत नाही.   

अशा प्रकार ेशहाणा व ितरु माणूस धमष अथष आचण काम यािंा अभ्यासपूणष वापर करून 

इहलोक आचण परलोकािे सखु चमळवतो. ज्या आिरणाने धमष अथष आचण काम हे चतन्ही साध्य होतात 

असे कायष करावे. न जमल्यास यातील चकमान दोन चकंवा नाहीि तर चकमान एक साध्य होईल असे 

कायष करावे. मात्र एकाच्या साधनेमळेु दसुऱ्यािा नाश होणार असेल तर असे कायष  मात्र कधीही करू 

नये. (म्हणजे अथष चमळवताना धमष चकंवा कामािा नाश होणार नाही यािी काळजी घ्यावी) 
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चवभाग पचहला : पाठ चतसरा 

 

 

चवद्या आचण कलािंा अभ्यास 

 

 

प्रत्सयेक माणसाने धमष आचण अथाषसोबत कामशास्त्रािा आचण त्सयाच्याशी चनगडीत कला 

आचण शास्त्रािंा अभ्यास केला पाचहजे. तरुण मलुींनीही कला आचण शास्त्रासंोबत कामशास्त्रािा 

अभ्यास चववाहापवुी केला पाचहजे आचण चववाहानतंरही पतीच्या अनमुतीने करत राचहले पाचहजे. काही 

चवद्वानािंा चस्त्रयानंी कामशास्त्रािा अभ्यास करण्याला चवरोध आहे कारण स्त्रीने कोणत्सयाही शास्त्रािा 

अभ्यास करू नये असे ते मानतात. पण वात्स्यायनाला हे मंजूर नाही. कारण चस्त्रयानंा कामशास्त्रातील 

’तंत्रािें ’ उपजति ज्ञान असते. पण  त्सया ताचंत्रक कृतींमागिे शास्त्र समजून घॆऊन जर कृती केली तर 

आयषु्य सखुमय होते. अनेकदा याज्ञीकानंा यज्ञ हवनात उच्िारायिे शब्द माचहत असतात पण त्सयािंा 

अथष आचण कायषकारण माचहत नसते. अनेकदा लोकांना कोणत्सया चदवशी कायष करावे हे माचहत असते 

परतूं ज्योचतःशास्त्रािा अभ्यास नसतो. इतरािें बघून बघून अश्व आचण हत्तींना चशकवणार े लोक 

असतात पण त्सयानंा हत्ती आचण अश्वाचं्याबद्दल मूळ शास्त्र माचहत नसते. काही दशेामंध्ये राजा राज्य 
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करतो व तो जे सागेंल तेि चनयम बनतात व लोकांना त्सया चनयमाचं्या मागिे कारण माचहत नसते. मात्र 

अनेकदा कुलीन स्त्रीयानंा आचण वेश्यानंा कामशास्त्रािे उत्तम ज्ञान असते.  

प्रत्सयेक स्त्रीने आपल्या चवश्वासू मैचत्रणीच्याद्वार ेकामशास्त्र चकंवा त्सयातील काही भागािा 

अभ्यास करावा. गपु्तपणे, एकातंात कामशास्त्रातील िौसष्ट कलािंा अभ्यास करावा. चतिे चशक्षक 

खालीलपैकी एक असावा : चतच्या दाईिी समवय्क चववाचहत मलुगी, चजवाभावािी मैत्रीण, मावशी, 

वय्क दासी, मूळिी िागंल्या घरातील चभक्षकु स्त्री, चवश्वासातील सख्खी बचहण. 
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चौसष्ट कला: सखुी जीवन जगण्यासाठी प्रत्सयेक स्त्री व परुुर्ाला खालील िौसष्ट कलािें 

चकंवा त्सयातील चनदान जमतील तेवढ्या जा्तीत जा्त कलािें ज्ञान असले पाचहजे. 

गायन 

वाद्यवादन 

नतृ्सय 

गायन, वादन आचण नतृ्सयािा मेळ 

चलचहण ंआचण चित्रकला 

गोंदणकला (अंग रगंवणे, टाटू) 

मतुीला अक्षता आचण फ़ुलानंी सजवणे, आरास 

फ़ुले आचण इतर रागंोळया 

दात, दाचगने, केस, नखे, शरीर, रगंवणे, मेंदीकाम, इत्सयादी 

रगंीत कािािंी रागंोळी 

शयनसज्जा सजवणे, गाचलिा, गाद्या, लोड, तक्के यािंी रिना 

जलतरगंवादन 
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रगंीत पाण्यािे झर,े कारजंी, तबकं यािंी रिना 

चित्रकला, सजावट, चित्ररिना, चित्रासंाठी िौकट बनवणे 

माळा, हार, गजर,े पषु्परिना 

फ़ेटे, पागोटे, फ़ुलािें तरु े

कथाकथन, गोष्टी सागंणे, प्रसगं रगंवणे, अचभनय,  

कणषआभूर्णे, अत्तर बनवणे, सगुंधी द्रव्यं तयार करणे 

चहर ेमाणकािंा योगय वापर करणे, सजवणे, त्सयानंा वस्त्रातं गुंफ़णे,  

जादू आचण नजरबदंी                      

हात िलाखी आचण ह्तकौशल्य 

्वयंपाक आचण वेगवेगळे खाद्यपदाथष व व्यंजन बनवणे 

सरबत, पेयं, सरुभी, सरुा, मधरुस बनवणे 

चशवणकला, वस्त्ररिना 

चवणकला, वस्त्र आचण धागयािें चवणकाम करून पोपट, फ़ुले, गचु्छ, इत्सयादी रिना 

बनवणे 

कोडी सोडवणे, कूट, दव््यथी बोलणे, कोडी बनवणे,  वाक्िातयुष 
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कचवतािें िरण पूणष करणे,  चदलेल्या शब्दावंरून पचहला िरण पूणष होण्यापवुीि लगोलग 

दसुरा िरण सादर करणे, अंताक्षरी 

नकला करणं, हुबेहूब आवाज काढणं 

श्लोक वािन, सादरीकरण,  

उच्िारायला अवघड वाक्यं उच्िरणे  

(उदा. कच्िा पापड- पक्का पापड, िटईला टािणी टोिली)  

तलवारबाजी, लाठी, धनचुवषद्या 

तकष शास्त्र,  

सतुारकला, लाकडाच्या कलात्समक व्तू बनवणे 

वा्तकुला, गहृसजावट 

सवुणष, िादंी, चहर ेमोती यािंी पारख  

रसायनकला आचण खचनजशास्त्र 

अश्म, दगड, मणी रगंवणे 

खाणकामािी माचहती 

बागकाम, वकृ्षलता सवंधषन  

कोंबडे, कबूतर आचदिंी झुजं 

मैना, पोपटानंा बोलायला चशकवण्यािी कला 
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उटणे लावण्यािी, केशरिना, वेणी घालणे, सगुंचधत करण्यािी कला 

कूटभार्ा ओळखण्यािी व चलचहण्यािी कला.  

शब्दािंी रिना बदलून बोलणे (जशी िकारी, टकारी शकारी भार्ा) 

चवचवध भार्ािें आचण बोलीभार्ािें ज्ञान 

फ़ुलािंी करडंी बनवणे, पषु्परिना 

गूढचिते्र, यंत्रचिते्र, मंत्रचिते्र, ताईत 

कचवतेिे दोन चकंवा तीन शब्द घेऊन कचवता पूणष करणे, उलटसलुट चलचहलेल्या 

ओळी, शब्द यातूंन अथषपूणष काव्यरिना करणे वगैर े

कचवता करणे 

शब्दाथाांिी, अनवुादािी कला. शब्दकोर्ािे ज्ञान. 

साज शृगंार कला 

व्तूंिे ्वरूप बदलण्यािी कला, जसे कापसाच्या वस्त्रािे रशेमासारखे मलुायम वस्त्र करणे  

द्यतुकला 

मंत्रसामथयाषने दसुऱ्यािी संपत्ती ्वतःच्या नावें करणे 
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तारुण्यपूणष जोशपूणष खेळ, साहसी चिडा, चगयाषरोहण, अश्वारोहण 

समाज चनयम, कायदे यािें ज्ञान. लोकांशी कसे बोलावे, वागावे यािे ज्ञान.  

यदु्धकला, शस्त्रकला, सैन्यकला 

व्यायामकला, सौष्ठवकला 

िेहरा वािणे 

गीतरिना 

गचणती रिना 

कागदापासून चकंवा अन्य पदाथाांपासून फ़ुले बनवणे 

मूतीकला 
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काही चठकाणी खालील िौसष्ट कला मानल्या जातात. 

१. पानक रस तथा रागासव योजना - मदिरा व पेय तयार करणे. 

२. धातुवि- कच्ची धातू पक्की व दमश्रधातू वेगळी करणे. 

३. िुवााच योग- कठीण शबिाांचा अथा लावणे. 

४. आकर ज्ञान - खाणींदवषयी अांतगात सखोल ज्ञान असणे. 

५. वृक्षायुवेि योग- उपवन, कुां ज, वादिका, उद्यान बनदवणे. 

६. पट्टिका वेरवावाणकपप- नवार, सुांभ, वेत इत्यािींनी खाि दवणणे. 

७. वैनादयकी दवद्याज्ञान- दशष्टाचार व दवनय याांचे ज्ञान असणे. 

८. व्यायादमकी दवद्याज्ञान- व्यायामाचे शास्त्रोक्त ज्ञान असणे. 

९. वैजादपकी दवद्याज्ञान- िुसऱ्यावर दवजय दमळदवणे. 

१०. शुकसाट्टरका प्रलापन- पक्षयाांची बोली जाणणे. 

११. अदभधान कोष छांिोज्ञान- शबि व छांि याांचे ज्ञान असणे. 

१२. वास्तुदवद्या- महाल, भवन, राजवाडे, सिन बाांधणे. 

१३. बालक्रीडाकमा- लहान मुलाांचे मनोरांजन करणे. 
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१४. दचरवाशबिापूपभक्षदवपाक दक्रया- पाकदक्रया, स्वयांपाक करणे. 

१५. पुस्तकवाचन- काव्यगद्यािी पुस्तके व ग्रांथ वाचणे. 

१६. आकषाण क्रीडा- िुसऱ्याला आकदषात करणे. 

१७. कौचुमार योग- कुरुप व्यक्तीला लावण्यसांपन्न बनदवणे. 

१८. हस्तलाघव- हस्तकौशपय तथा हाताांनी कलेची कामे करणे. 

१९. प्रहेदलका - कोिी, उखाणे वा काव्यातून प्रश्न दवचारणे. 

२०. प्रदतमाला - अांत्याक्षराची योग्यता ठेवणे. 

२१. काव्यसमस्यापूती - अधे काव्य पूणा करणे. 

२२. भाषाज्ञान - िशेी-दविेशी बोलींचे ज्ञान असणे. 

२३. दचरवायोग - दचरेवा काढून रांगदवणे. 

२४. कायाकपप - वृद्ध व्यक्तीला तरुण करणे. 

२५. मापयग्रांथ दवकपप - वस्त्रप्रावरणाांची योग्य दनवड करणे. 

२६. गांधयुक्ती - सुवादसक गांध वा लेप याांची दनदमाती करणे. 

२७. यांरवामातृका - दवदवध यांरवााांची दनदमाती करणे. 

२८. अत्तर दवकपप - फुलाांपासून अका  वा अत्तर बनदवणे. 
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२९. सांपाठय़ - िुसऱ्याचे बोलणे ऐकून जसेच्या तसे म्हणणे. 

३०. धारण मातृका - स्मरणशक्ती वृदद्धांगत करणे. 

३१. छलीक योग- चलाखी करून हातोहात फसदवणे. 

३२. वस्त्रगोपन- फािकी वसे्त्र दशवणे. 

३३. मदणभूदमका - भूमीवर मण्याांची रचना करणे. 

३४. दू्यतक्रीडा - जुगार खेळणे. 

३५. पुष्पशकदिका दनदमत्त ज्ञान - प्राकृदतक लक्षणाद्वार ेभदवष्य साांगणे. 

३६. मापयग्रथन - वेण्या, पुष्पमाला, हार, गजर ेबनदवणे. 

३७. मदणरागज्ञान - रांगावरून रत्नाांची पारख करणे वा ओळखणे. 

३८. मेषकुक्कुिलावक - युद्धदवधी- बोकड, कोंबडा इ.च्या झुांजी लावणे. 

३९. दवशेषकच्छेि ज्ञान - कपाळावर लावायच्या दतलकाांचे साचे करणे. 

४०. दक्रया दवकपप - वस्तूच्या दक्रयेचा प्रभाव उलिदवणे. 

४१. मानसी काव्यदक्रया - शीघ्र कदवत्व करणे. 

४२. आभूषण भोजन - सोन्या-चाांिी वा रत्नामोत्याांनी काया सजवणे. 

४३. केशशेखर पीड ज्ञान - मुकुि बनदवणे व केसात फुले माळणे. 
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४४. नतृ्यज्ञान - नाचादवषयीचे शास्त्रोक्त सखोल ज्ञान असणे. 

४५. गीतज्ञान - गायनाचे शास्त्रीय सखोल ज्ञान असणे. 

४६. तांडुल कुसुमावली दवकार - ताांिूळ व फुलाांची राांगोळी काढणे. 

४७. केशमाजान कौशपय - मस्तकाला तेलाने मालीश करणे. 

४८. उत्सािन दक्रया - अांगाला तेलाने मिान करणे. 

४९. कणापरवा भांग - पानाफुलाांपासून कणाफुले बनदवणे. 

५०. नेपथ्य योग - ऋतुकालानुसार वस्त्रालांकाराची दनवड करणे. 

५१. उिकघात - जलदवहार करणे. रांगीत पाण्याच्या दपचकारी करणे. 

५२. उिकवाद्य - जलतरांग वाजदवणे. 

५३. शयनरचना - मांचक, शय्या व मांदिर सजदवणे. 

५४. दचरवाकला - नक्षी वेलवुिी व दचरेवा काढणे. 

५५. पुष्पास्तरण - फुलाांची कलात्मक शय्या करणे. 

५६. नािय़अख्यादयका िशान - नािकाांत अदभनय करणे. 

५७. िशनवसनाांगरात - िात, वसे्त्र, काया रांगदवणे वा सजदवणे. 

५८. तुका कमा - चरखा व िकळीने सूत काढणे. 
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५९. इांद्रजाल - 

गारुडदवद्या व जािूिोणा याांचे 

ज्ञान असणे. 

६०. तक्षणकमा - 

लाकडावर कोरीव काम करणे. 

६१. अक्षर 

मुदष्टका कथन - करपपलवीद्वार े

सांभाषण करणे. 

६२. सूरवा तथा 

सूचीकमा - वस्त्राला रफू करणे. 

६३. 

म्लेंछीतकला दवकपप - परकीय 

भाषा ठाऊक असणे. 

६४. रत्नरौप्य 

परीक्षा - अमूपय धातू व रत्ने 

याांची पारख करणे 
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एक सवषसाधारण बाजारू स्त्री जर वर चदलेल्या कलामंध्ये पारगंत असेल तर चतला 

गचणकेिा दजाष प्राप्त होतो आचण चतला राजदरबारी मान चमळतो. सचुशचक्षत आचण सभ्य लोकाचं्या 

पकं्तीत चतिे नावं घेतले जाते.  

जर राजघराण्यातील चकंवा राजदरबारातील व्यक्तींच्या कन्यांनी हे चशक्षण घेतले तर 

त्सया आपल्या पतींना वश करून ठेवू शकतात आचण हजार सवतींवर मात करून पट्टराण्या बनू 

शकतात.  

जर एखाद्या स्त्रीला पतीपासून वेगळे व्हायिी वेळ आली तर ती या कलािंा वापर करून 

जगू शकते. या कलािंी अगदी तोंडओळखदचेखल स्त्रीच्या आकर्षकतेत भर घालते. कारण अनेकदा 

यािंा वापर करणे पररच्थतीमळेु शक्य नसते.  

यातील शौयषकलािंी, साहसी चवद्यािंी जाण असणाऱ्या परुुर्ाबंद्दल चस्त्रयानंा चवशेर् 

आकर्षण वाटते व अत्सयंत कमी ओळखीत सदु्धा चस्त्रया अशा परुुर्ानंा सहज वश होतात. 
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चवभाग पचहला : पाठ िौथा 

सभ्य लोकािें जीवन 

 

अशा प्रकारे िौदा चवद्या आचण िौसष्ट कला आपल्या ब्रह्मियाषश्रमात परुुर्ाने चशकून 

घ्याव्यात. उच्िचवद्याचवभूचर्त आचण सकलकलापारगंत परुुर्ाने, गहृ्थाश्रम च्वकारावा व भरपूर 

सपंत्ती चमळवावी. घर िालवण्यासाठी सपंत्तीिी गरज असते. घर िालवण्यासाठी सपंत्ती चमळवावी. 

सपंत्ती चमळवण्यासाठी घर िालवू नये. 

गहृ्थाने सपंत्ती चमळवण्यािे पाि मागष आहेत. 

भेटीतून चमळालेली 

चजत : वीरश्रीच्या बळावर यदु्धात चजकंलेली 

चवकत घेतलेली. ्वतःकडे असलेल्या व्तू  चकंवा ्वतः बनवलेल्या व्तू दऊेन 

चमळवलेली. 

वारसहक्कािी : चपढीजाद चमळालेली 

्वकष्टाचजषत : ्वतः कमावलेली, ्वतः चनमाषण केलेली 

अशा प्रकार े चमळवलेल्या सपंत्तीतून गहृ्थाने शहराच्या चकंवा मोठ्या गावंाच्या 

मध्यभागी, सभ्य व्तीत,  सज्जनाचं्या रहदारीच्या भागात, एक सुदंर टुमदार घर बाधंावे. या 
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घराजवळ ताजे पाणी झळुझळु वाहते असावे. घरात चनरचनराळया कामासंाठी वेगवेगळया खोल्या 

असाव्यात. िहूबाजूंना सुदंर सवुाचसक बाग असावी.  घराभोवताली प्रसन्न वातावरण असावे. घरािे 

प्रवेशद्वार आकर्षक असावे. अचतथींना खणुावणार ेअसावे. ्वागतशील असावे. 

घराला दोन चवशेर् दालने असावीत. एक बाहेर आचण एक आत. आतल्या खोलीत 

चस्त्रयािें वा्तव्य असावे. बाहेरिे दालन ऊबदार असावे. उच्ि दजाषच्या अत्तरानंी सगुंचधत असावी. 

आत प्रवेशताक्षणी कुणािेही मन प्रसन्न व्हावे. दालनाच्या मधोमध एक मोठा शयनमंिक असावा.  

त्सयावर सावरीच्या कापसाच्या मऊ गाद्या, दोन मऊ उशा, लोड व तक्के असावेत. त्सयावंर ्वच्छ मऊ 

सफ़ेद िादरी असाव्यात. ही शय्या मध्यभागी खोलगट असावी.  पषु्पगचु्छ व पषु्पहारानंी सजवलेली 

असावी. या पलंगाला वर नक्षीदार छत असावे 

या शयनमंिाशेजारी एक छोटेसे सुदंर नचक्षदार मंिक असावे. त्सयावर चवचवध अत्तराचं्या 

व अंजनाचं्या कुप्या सजवून ठेवाव्यात. त्सयाभोवती जाई, जईु, शेवंती, गलुाब, िाफ़ा अशा फ़ुलािंी 

मनमोहक पषु्परिना सजवावी. त्सयाच्या अवतीभवती क्तरुी, केवडा, कापूर अशानंी भरलेली सगुंधीत 

शोचभवंत ताम्रपाते्र असावीत. मखुशदु्धीसाठी सगुंधी सपुारी, आचण कात असावे व सोबत रसदार 

चवड्यािे सार ेताजे तजेलदार साचहत्सय सजवून ठेवलेले असावे.  

मेजापाशी जचमनीवर एक ्वच्छ थुकंदाणी, एखादाि नाजकुसा मौल्यवान अलंकार व 

दाचगन्यांिी सशुोचभत नक्षीदार पेटी असावी. एका ह्तीदतंी खुंटीवर लटकणारी एक सुदंरशी बासंरी 

असावी. चभतंीत एक फ़डताळ असावे. त्सयातला एक कप्पा सगुंधी अत्तराचं्या कुप्या भरलेला, एक कप्पा 

छान छान कथािंी पु् तकं भरलेला आचण एक कप्पा चपवळया शेवंतीच्या मंद सवुासािा असावा.  

अगदी जवळि असावं एक छोटंसं तबक, एक खेळण्यातली मातीिी गाडी, आचण एका छोट्याश्या 
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मंिावर माडूंन ठेवलेला, आमंत्रण दणेारा, सोंगट्यांिा डाव. चखडकीलगत रगंीत पक्षयािंा एक छानसा 

चपजंरा असावा, एक समदृ्ध कलादालन, रगंपेटी व कंुिले, सूत कातण्यािा िरखा चकंवा कोरीव कामािी 

साधन ंचकंवा असिं काही कला कुसरीि ंसामान. मनषु्याच्या अंतमषनातील चनचमषतीच्या प्रचतभेच्या ऊमी 

जागया करणार ेसाचहत्सय पाहून सच्च्या कलाकारािें हात चशवचशवले पाचहजेत. 

समोर एक टुमदार बाग असावी. छोटीशीि. बागेत वकृ्षवेलींच्या सावलीत दोन झोपाळे 

असावेत. एक पढेुमागे झलुणारा, एक ्वतःभोवती गोलगोल चगरक्या घेणारा. आचण सभोवती एक 

सगुंधी फ़ुलवेलींिा मंडप. माडंवाखाली दोनि व्यक्तींना चिकटुन पाय मडुपून बसता येईल असा एकि 

छोट्टासा लाकडी चकंवा दगडी ओटा चकंवा कट्टा. अहाहा ! 

गहृ्थाने सकाळी उठल्यावर आपली नैचमचत्तक कामे आटपावी. दात ्वच्छ धवुावेत. 

कळेल न कळेल इतकेि माफ़कसे मंद सवुाचसक अत्तर शरीरावर आचण वस्त्रावंर लावावे. खूप घमघमाट 

करू नये. चकंचित अंजन डोळयातं घालावे. ओठानंा चकंचित रक्तवणी वन्पती लावून रगंवावे. योगय 

तेवढीि आभूर्णे ल्यावीत आचण बाहेर पडण्यापवुी आरशात पहावे. 

सगुंधी द्रव्यानंी यकु्त असा चवडा सेवन करावा.  याने मखु सगुंधीत होते. त्सयाने आपली 

नेहमीिी कामे करावीत. त्सयाने रोज ्नान करावे, एक चदवस आड तेलाने माचलश करावे,  दर तीन 

चदवसानंी उटणे लावावे, दर िार चदवसानंी डोके व िेहरा भादरावा, आचण दर आठवड्याला शरीरावरिे 

इतर केस काढावेत. काखेतील घाम चनत्सय पसुावा. िरायनाने आखून चदलेल्या वेळानंा, सकाळी, दपुारी 

आचण रात्री भोजन घ्यावे. सकाळी पचहल्या पोटपूजेनतंर पोपट मैनानंा बोलायला चशकवावे. नतंर 

कोंबडे कबूतरािंी झुजं लावावी. थोडावेळ पीठमदष, चवता आचण चवदूर्काबंरोबर मनोरजंन करावे (यािंी 

माचहती पढेु चदली आहे). दपुारिी वामकुक्षीिी हलकीशी झोप घ्यावी. सधं्याकाळी उठल्यावर पनु्हा 
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छान कपडे करून व हलकेसे अत्तर चशपंडून बाहेर पडावे. चमत्रमंडळीशी गप्पा कराव्यात. सगंीतािी 

मैफ़ल भरवावी. आचण सधं्याकाळ सरता सरता, आपल्या चमत्रमंडळीसोबत आपल्या घरी येऊन, घर 

सजवून, सगुंधी वातावरण करून,  आपल्या पे्रयसीिी वाट पहावी. चकंवा चतला आणण्यासाठी आपल्या 

दासीला पाठवावे. ती आल्यावर त्सयाने व चमत्रानंी सुदंर शब्दातं सभंार्ण करावे, चतिे मन प्रसन्न करावे, 

व अशा प्रकार ेचदवसािा अंत करावा.  

याचशवाय प्रसगंोपात्त करायच्या चवशेर् गोष्टी खालीलप्रमाणे 

चनरचनराळया दवेतािें उत्ससव साजर ेकरावेत 

स्त्रीपरुुर्ािें समेंलन घडवून आणावे 

सरुापानािे कायषिम करावेत 

सहलींना जावे 

कला साचहत्सय सगंीत नाट्य समेंलने घडवून आणावीत वा त्सयातं सहभागी व्हावे  

आनदंी चनचमत्तािें उत्ससव करावेत व त्सयािंा आनदं घ्यावा 

खास सणाचं्या चदवशी सवष नागररकांनी सर्वतीच्या मंचदरी जमावे. गावंोगावंाहून 

आलेल्या गायक नतषकािंी िढाओढ भरवावी. त्सयांना िागंली बचक्षसे द्यावी. योगय वाटल्यास त्सयानंा 

गावंात ठेवून घ्यावे. नागररकानंी हे चनणषय एकमताने घ्यावेत.  गावंकऱ्यानंी सखु व दःुखात कायम एकत्र 

रहावे. उत्ससवासाठी आलेल्या चवदशेी अचतथींना मानसन्मानाने वागवावे.  
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सवष प्रकारिे उत्ससव असेि साजर ेकरावेत. 

 

सामातजक सोहळे व समंेलने 

जेव्हा समवय्क, समान सामाचजक ्थान असलेले लोक, समान आवडीचनवडीिे 

लोक, एकत्र येऊन गचणकेच्या नतृ्सयालयात चकंवा आपल्यातल्याि एकाच्या घरी चकंवा एखाद्या 

सावषजचनक चठकाणी, मौज करण्यासाठी एकत्र येतात तेव्हा तो सामाचजक सोहळा असतो.    

एकत्र येऊन सवषजण गप्पा मारतात, थट्टाम्करी करतात. काव्याच्या मैफ़ली चकंवा 

कलाचवर्यक ििाष करतात. अशा चठकाणी सौंदयषवतींिी ििाष होते. चवशेर्तः ज्या सवष कलामंध्ये 

पारगंत असतात अशा ितरु चस्त्रयाबंद्दल गप्पा मारल्या जातात. परुुर्ानंा आकचर्षत करण्यािी कला 

असणाऱ्या चस्त्रया हा ििेिा खास चवर्य असतो .  

 

सुरापान 

स्त्री परुुर्ानंी एकमेकाचं्या घरी जमून सरुापान करावे.  या चठकाणी परुुर्ानंी गचणकानंा 

सरुापानािा आग्रह करावा व ्वतःही पेयपान करावे. मधू, ऐरये, सार, आसव अशा चवचवध कडू व 

आंबट पेयािें पान करावे. त्सयािबरोबर चवचवध झाडाचं्या साली, रानफ़ळे आचण पाने याचं्यापासून 

बनवलेली दारू प्यावी. 
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बागतेील सहली 

दपुार होण्यापवुी परुुर्ानंी छान छान वसे्त्र लेवून, गचणकानंा घेऊन , घोड्यावंर बसून 

बागातं जावे. आपली कामे करावी. गप्पा माराव्यात, कबूतर कोंबडे याचं्या झुजंी वगैर ेलावाव्यात,  

चकंवा तत्ससम चिडा कराव्यात आचण सधं्याकाळी आनदंात परतावे. येताना फ़ुलािें गचु्छ आणावेत. 

उन्हाळयात गावंाबाहेरील पाणवठ्यावंर जाऊन जलिीडा कराव्यात. जगंली प्राण्यािंी 

ये जा असणार ेपाणवठे अशा चिडासंाठी उत्तम. 

 

इतर तिडासाधने 

 

रात्रभर द्यतु खेळणे 

िादं्रप्रकाशात चफ़रायला जाणे 

वसतंपिंमी साजरी करणे 

आम्रवकृ्षावरून कच्च्या कैऱ्या व आम्रफ़ळे 

तोडणे 

कमळािे धागे खाणे 
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कोवळी कणसे खाणे 

नवी पालवी फ़ुटण्याच्या ऋतूत , म्हणजे वसतं ऋतूत गदष रानावनातं सहलीला जाणे 

उदकशे्वचदका म्हणजे जलचिडा 

एकमेकांना फ़ुलानंी सजवणे 

इतर अनेक दशेी चकंवा प्रादचेशक खेळ 

अशा प्रकारच्या सामाचजक खेळािंा आनदं घेणे हे गहृ्थास आवश्यक आहे. आचण 

गचणकानंीही आपल्या सख्यासंह अशा खेळािंा आनदं घेतला पाचहजे. 

आता वीत, चवदूर्क आचण चपठमदष म्हणजे कोण ते पाहू. 

चपठमदष म्हणजे सच्िा चप्रयकर. पे्रयसी म्हणजेि  सवष्व असे मानतो तो चपठमदष. 

चपठमदष म्हणजे आपल्या पे्रयसीचशवाय या जगात दसुर ेकाहीि नसलेला माणूस. त्सयािे सवष्व म्हणजे 

त्सयािी सहिरी, चवचवध तेलं, आचण एक लाल वस्त्र. पीठमदष िागंल्या दशेातील िागंल्या घराण्यातील 

असतात आचण त्सयानंा अनेक कला अवगत असतात. या कलािें चशक्षण दते हे लोक आपली गजुराण 

करतात आचण कुलीन लोक आचण गचणका याचं्याशी खास मैत्री करतात. याचं्या आगमनाने वातावरण 

प्रफ़ुल्लीत होते, प्रसन्न होते. मन लभुावणार ेयािे बोलणे व वागणे असते.  

वीत म्हणजे ज्याच्याकडे भरपूर सपंत्ती आहे, जो याि दशेातील आहे, आचण 

ज्याच्याकडे गहृ्थाश्रमािे सवष गणु आहेत असा. ज्यािी पत्सनी त्सयाच्या सोबत असते आचण ज्याला 
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गणसभातूंन आचण गचणकाचं्या कोठ्यावर भरपूर मान असतो. याच्या आगमनाने वातावरणाला 

भारद्तपणा आचण उंिी लाभते. यािी उपच्थती सभेला दजाष दतेे.  

चवदूर्क चकंवा वैहसक म्हणजे जो हसवतो, ज्याला अनेक कला अवगत आहेत, जो 

सवाांच्या चवश्वासातला आहे असा चमत्र. यािे वाक्िातयुष खपु वरच्या दजाषिे असते. हा वातावरण 

खलुवतो. ताण नाहीसा करतो. हजरजबाबी असला तरी मनाला टोिेल असे खोिक तो बोलत नाही. 

उलट ्वतःिे हसे करून सदु्धा हा इतरानंा चनखळ आनदं दतेो. 

या व्यक्तींना वाद चकंवा भाडंणाचं्या वेळी चनवाड्याकररता बोलावले जाते.  अशा 

कायाषसाठी मुंडन केलेल्या चभक्षकु चस्त्रया, आचण गचणकानंाही मध्य्थीकरता बोलावले जाते. 

अशाप्रकारे गावं चकंवा शहरात रहाणाऱ्या गहृ्थािे कतषव्य असते की त्सयाने आपल्या 

ज्ञाती बाधंवानंा मदत करावी,  त्सयानंा आपल्या घरी बोलवावे, त्सयाचं्या घरी जावे, आचण समाजात 

चमळून चमसळून रहावे. 

एका श्लोकात असे साचंगतले आहे की : 

जो गहृ्थ सं् कृत चकंवा इतर दजेदार भार्ातूंन चवचवध चवर्यावंर बोलू शकतो त्सयाला 

समाजात  मान चमळतो. शहाण्याने जनसामान्यानंा न  आवडणाऱ्या लोकातं चमसळू नये, अचनबांध वागू 

नये, आचण कोणाला दखुवू नये. जो सचुशचक्षत गहृ्थ समाजात चमळून चमसळून रहातो व समाजाच्या 

सखुातंि आपले सखु मानतो त्सयाला समाजातही मान चमळतो. 
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चवभाग पचहला : पाठ पािवा 

गहृ्थाश्रमी परुुर्ाचं्या चस्त्रया, चमत्र आचण दूताचंवर्यी 

िारही वणाषतील परुुर् जेव्हा धमाषने आखून चदलेल्या िौकटीत म्हणजे चववाहबधंनाद्वार े

कुमाररकासंह कामसाधना करतात तेव्हा त्सयानंा कायदशेीर सतंती आचण चकती प्राप्त होते. मात्र 

आपल्याहून उच्ि वणाषच्या स्त्रीशी चकंवा कौमायष  गमावलेल्या समानवणी स्त्रीशी समागम करणे अवैध 

आहे. तसेि आपल्याहून कमी वणाषिी स्त्री, जातीने वाळीत टाकलेली स्त्री, गचणका, आचण पनुचवषवाह 

केलेली चवधवा याचं्याशी समागम अवैध नसला तरी ्ततुीयोगयही नाही. अशा चस्त्रयाशंी समागम हा 

केवळ तात्सपरुत्सया चवर्यसखुासाठीि असतो.  

नाचयकांिे तीन प्रकार असतात.  दासी, पनुचवषवाचहत चवधवा, गचणका.  

गचणकापतु्राच्या मते एक िौथा प्रकार आहे. तो म्हणजे चववाचहत परस्त्रीशी काही चवशेर् 

प्रसगंी रत करणे अनैचतक नाही.  पण ते चवशेर् प्रसगं, चकंवा कारणे खालीलपैकी एक असेल तरि. 

एक : जेव्हा ती चववाचहत परस्त्री ्वेच्छेने आपल्याकडे येते, आचण चतिा उपभोग 

आपल्यापवुी इतरानंीही घेतलेला आहे. अशा स्त्रीला आपण वेश्येवति समजावे आचण जरी ती 

आपल्याहून उच्ि वणाषिी असली तरी चतच्याशी समागमाने धमाषला बाधा येत नाही. 

दोन : दोनदा चववाह केलेली स्त्री चजिे सबंधं आपल्याआधी इतराशंी झालेले आहेत 

अशा स्त्रीशी समागमाला धमाषिा चवरोध नाही 
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तीन : राजकीय कारणासाठी. एक अशी स्त्री, चजिा पती पूणषपणे चतच्या मठुीत आहे. तो 

आपल्या शतू्रिा चमत्र आहे आचण चतिी कामेच्छा आपण पूणष केली तर चतच्या सागंण्यावरून तो 

आपल्या शतू्रला सोड्ून देऊन आपल्याला चमळू शकतो   

िार : अशी स्त्री जी चतच्या उच्िपद्थ पतीिे मन वळवून त्सयािा आपला सलोखा 

चनमाषण करू शकते आचण सध्यािे चबघडलेले सबंधं सधुारू शकते 

पाि: अशी स्त्री, चजच्याशी मी समागम केल्याने माझ्य़ा एखाद्या चमत्रािा फ़ायदा करून 

दऊे शकते, चकंवा आपल्या एखाद्या शतू्रला सपंवू शकते चकंवा आपले एखादे कठीण काम तडीस नेऊ 

शकते 

पाि : अशी स्त्री चजच्या पतीला मारून आपण प्रिडं सपंत्ती प्राप्त करू शकतो 

सहा : अशी स्त्री चजच्याशी समागमाने आपल्याला तोटा काहीि नाही मात्र चवनासायास 

भरपूर सपंत्ती चमळवून आपण आपले दाररद्रय् सपंवू शकतो. 

सात: एक अशी स्त्री जी आपल्यावर अचतशय पे्रम करते, आपले सवष दगुुषण आचण 

दषु्कृत्सये जाणते, आचण जर आपण रतीसखुाला नकार चदला तर ते जगजाहीर करून आपल्याला 

मातीमोल करले, चकंवा असा आरोप करील ज्यातून आपली सटुका होणे अशक्य आहे, चकंवा चतच्या 

कह्यात असलेल्या ताकदवान नवऱ्याला सागूंन आपल्या शतू्रशी त्सयािे सगंनमत करवील.  

आठ : चजच्या पतीने आपल्या चस्त्रयानंा भ्रष्ट केले आहे आचण त्सयािा सूड म्हणून आपण 

त्सयाच्या स्त्रीला भ्रष्ट करू. 
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नऊ : अशी स्त्री चजला माझ्या राजाच्या शतू्रिा ठावचठकाणा माचहत आहे, आचण राजाने 

मला त्सयाला नष्ट करण्यािा आदशे चदला आहे. 

दहा : माझी पे्रयसी या स्त्रीच्या सागंण्यात आहे . आचण माझ्या पे्रयसीपयांत 

पोहोिण्यासाठी या स्त्रीला समाधानी करणे आवश्यक आहे. 

अकरा : ही स्त्री मला अशी एक स्त्री चमळवून दऊे शकते जी सौंदयष आचण ऐश्वयष यानंी 

यकु्त आहे, चजच्यापयांत पोहोिणे केवळ याि स्त्रीमाफ़ष त मला शक्य आहे. 

बारा : माझा शतू्र हा या स्त्रीच्या पतीिा चमत्र आहे. ही स्त्री जर माझ्या शतू्रला वश झाली 

तर चतच्या पतीमध्ये आचण माझ्या शतू्रमध्ये चवतषु्ट येईल. 

अशा प्रकारे काही चवचशष्ट हेतूने एखाद्या परस्त्रीशी सबंधं ठेवले तर िालेल, मात्र केवळ 

सभंोगसखुासाठी परस्त्रीशी सबंधं ठेवणे गैर आहे. 

िरायनाच्या मते नाचयकांिा एक पािवा वगषही आहे : अशा नाचयका ज्या राजाच्या 

मंत्र्याचं्या मजीतल्या असतात चकंवा त्सयािें वरिेवर जाणे येणे असते चकंवा अशी चवधवा जी परुुर्ािे 

मनोरथ पूणष करते. 

सवुणाषभाच्या मते एखाद्या साधूच्या सेवेत आयषु्य वेिणारी चवधवा ही सहाव्या प्रकारिी 

नाचयका होय. 

घटकमखुाच्या मते, गणीकाचं्या कन्या व दासी या जरी कुमाररका असल्या तरी 

सातव्या प्रकारच्या नाचयकाि होय. 
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गणादीय सागंतो की कुलीन घराण्यात जन्मलेली कोणतीही कन्या जेव्हा वयात येते 

तेव्हा ती अष्टमनाचयका बनते. 

मात्र वात्स्यायनाच्या मते या िार नाचयका पचहल्या िार नाचयकाहूंन वेगळया नाहीत . 

म्हणून िारि नाचयका होय : कुमाररका, पनुचवषवाचहत चवधवा, वेश्या आचण चवशेर् कारणपरत्सवे सबंधं 

ठेवलेल्या चस्त्रया. 

खालील चस्त्रयाशंी कधी सबंधं ठेवू नये 

महारोगी 

मनोरुगण 

जाती बाह्य चनष्काचसत 

हलक्या कानािी (गचुपत फ़ोडणारी) 

िारिौघातं रतीसखुािी मागणी करणारी 

अती गोरी 

अती सावळी 

दगुांधी असलेली 

जवळच्या नात्सयातली 
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मैत्रीण 

साध्वी 

नातेवाईक, चमत्र, ज्ञानी ब्राह्मण आचण राजा यािंी पत्सनी 

बभ्रव्याच्या मते चजला पाि परुुर्ानंी भोगले आहे अशी स्त्री वर चदलेल्या यादीतली 

असेल तरी समागमास हरकत नाही. परतं ुगचणकापतु्राच्या मते यातही नातेवाईक, चमत्र, ज्ञानी ब्राह्मण 

आचण राजा याचं्या पत्सनींिा अपवाद करावा. 

चमत्र म्हणजे कोण यािी जी व्याख्या आहे : 

ज्याच्याशी बालपणी मातीत खेळलो 

ज्यािे माझ्यावर उपकार आहेत 

ज्याच्या आवडी चनवडी समान आहेत 

सहाध्यायी 

ज्यािे सवष गणु दगुुषण व गचुपते आपल्याला माचहत आहेत आचण आपले सवषकाही त्सयाला 

माचहत आहेत 

आपल्या दाईिा मलुगा 

आपल्याबरोबर वाढलेला, आपल्याि वंशातला 

या चमत्रातं खालील गणु असावेत 

सत्सयविनी 

काळाबरोबर बदलणार ेनसावेत 

आपल्या आकाकं्षाशंी ससुगंत 
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आपल्या पाठीशी ठाम उभे रहाणार े

कटकार्थानी नसावेत 

दसुऱ्यानंा वश होणार ेनसावेत 

आपली गचुपते बाहेर फ़ोडणार ेनसावेत 

िरायनाच्या मते गहृ्थानंी मैत्री करायला धोबी, न्हावी, मेंढपाळ, गोपाळ, माळी, और्ध 

बनवणार,े पानवाले, खानावळवाले, चभक्षकु, पीठमदष, वीत, चवदूर्क, आचण या सवाांच्या पत्सनी योगय 

असतात. 

स्त्रीला वश करण्याच्या कामी दूत हे महत्सवािे साधन आहे. अनेकदा हे दूत चकंवा 

मध्य्थि सवाषत महत्त्वािे ठरतात.  

दूतापाशी खालील गणु असावेत 

कौशल्य 

धैयष 

शारीरभार्ेवरून (न बोलणाऱ् या) माणसािे मन ओळखणे 

चनचभषड, ्पष्ट 

समोरच्या व्यक्तीच्या बोलण्यािा अथष समजण्यािी कुवत 

िागंल्या िालीररती 

कृती करताना काळ आचण वेळेिे भान 

कामातले बारकावे 

समज 

प्रसगंावधान जगुाड करण्यािी कला 

हुर्ार, ितरु, शहाणा, ज्याला िागंले चमत्र आहेत, ज्याला दसुऱ्यािे मन ओळखता येते, 

ज्याला काळ वेळ प्रसगंािे भान असते, तो दचुमषळातील दचुमषळ स्त्रीला सहजपणे वश करू शकतो. 
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चवभाग दसुरा 

पाठ पचहला 

 

समागमािे प्रकार, शरीरािे आकार, इच्छाशक्तीिा आवेग, जोर आचण वेळेनसुार 

मैथनुािे प्रकार 

व्यक्ती चततक्या प्रकृती म्हणतात ना? प्रत्सयेकािा िेहरा वेगवेगळा असतो. कुणािा गोल, 

कवळा, गबुगचुबत, कुणािा राकट, दाडंगा, खडबडीत. असतो ना? तसेि  परुुर्ाचं्या चलंगािे आकार 

वेगवेगळे असतात. आपल्या वात्स्यायन मनुींनी परुुर्ािें तीन प्रकार केले : ससा-परुुर्, बैल-परुुर्, 

आचण अश्वपरुुर् 

ससा म्हणजे गबुगबुीत, हळुवार, मऊ, िपळ. 

बैल म्हणजे जाडजूड, िरबीयकु्त, मसुडंी मारणारा. 

अश्व म्हणजे घोड्यासारखा दाडंगा, वेगवान, घोटीव, शक्तीमान. 

वात्स्यायनाने चस्त्रयािेंही तीन प्रकार केले. चतन्ही सुंदर. चस्त्रयाचं्या योनीिी खोली 

वेगवेगळी असते आचण त्सयानसुार चस्त्रयािें तीन प्रकार, हररण-स्त्री, घोडी-स्त्री आचण हत्ती-स्त्री. हररणी, 

अचश्वनी, हच्तनी. 

हररणी म्हणजे नाजकु, िपळ, हळुवार. 
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हच्तनी चकंवा हत्ती म्हणजे पषु्ट, गबुगबुीत, (प ुशी रगेेंच्या भार्ेत सागंायिं तर) पषु्कळा, 

गोलाई यकु्त. 

अचश्वनी चकंवा घोडी म्हणजे दमदार, ताकदवान, उंि, सडुौल. 

असे तीन परुुर् चलंगािें प्रकार. आचण तीन स्त्री योनींिे प्रकार. आचण मग त्सयाचं्यात 

जेव्हा मैथनु होते तेव्हा नऊ प्रकारिे मैथनु होईल. अशा प्रकारे मैथनुातही मनुीवरानंी भचुमती आचण 

गचणत आणलेि. मग त्सयात त्सयानंी दोन प्रकार केले. सम आचण चवर्म. सम म्हणजे योगय प्रकारिे मैथनु, 

ज्यातून दोघानंाही ्वगीय आनदं चमळेल असे. आचण चवर्म म्हणजे ज्यात यातल्या एकाला चकंवा 

दोघांनाही आनदं चमळणार नाही असा प्रकार.  

अशा प्रकारच्या या वगाांच्या तीन योगय चकंवा समसमागमािें प्रकार पडतात 

ससा- परुुर् आचण हररणी-स्त्री 

बैल-परुुर् आचण अश्वी –स्त्री 

अश्व-परुुर् आचण हत्ती-स्त्री 

 

आचण सहा चवर्मसमागमािे 

प्रकार पडतात 

ससा- परुुर् आचण अश्वी –स्त्री 
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ससा- परुुर् आचण हत्ती-स्त्री 

बैल-परुुर् आचण हररणी-स्त्री 

बैल-परुुर् आचण हत्ती-स्त्री 

अश्व-परुुर् आचण हररणी-स्त्री 

 अश्व-परुुर् आचण अश्वी –स्त्री 

 

चवर्म सगंमािेंही दोन प्रकार होतात. जेव्हा चलंग योनीहून थोडे मोठे असते चकंवा खपुि 

मोठे असते. आचण जेव्हा योनी चलंगाहून मोठी असते चकंवा खपुि मोठी असते. 

१) अश्व-परुुर् आचण अश्वी-स्त्री आचण २) बैल-परुुर् आचण हररणी-स्त्री हे 

उच्ि सगंम असतात 

आचण  

३): अश्व-परुुर् आचण हररणी-स्त्री हा अतीउच्ि सगंम असतो 

तर 

१) बैल-परुुर् आचण हत्ती-स्त्री आचण २)  ससा-परुुर् आचण अश्व-स्त्री हे 

कचनष्ठ सगंम असतात  

आचण 

३): ससा-परुुर् आचण हत्ती-स्त्री अचतकचनष्ठ सगंम असतो. 
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बरोबरीिा सगंम हा सवाषत योगय सगंम मानावा तर अतीकचनष्ठ व अतीउच्ि सगंम 

टाळावेत. इतर सगंम हे मध्यम प्रकारिे मानावेत. 

 

हे झाले चलंग आचण योनी यािंी आकारानसुार केलेले वगीकरण. पण केवळ आकार 

म्हणजेि सवषकाही नव्हे. आताच्या काळात चफ़चजक्सच्या चनयमानसुार फ़ोसष हा मास आचण 

ऍचक्सलरशेन याचं्या गणुाकारावरून ठरतो. िपळतेच्या बळावर एखादी बाररक व्यक्ती एकाद्या जाडजूड 

व्यक्तीला भारी पडते.  

म्हणून तर वात्स्यायन कामेच्छा चकंवा आवेगाच्या जोरावरून सदु्धा स्त्री आचण परुुर्ाचं्या 

मैथनुािे प्रकार ठरवतात. वात्स्यायनाच्या मते कामेच्छेच्या शक्ती आचण आवेगानसुार स्त्री आचण 

परुुर्ािें तीन प्रकार पडतात. 

परुुर्ािें तीन प्रकार : आत्सयंचतक आवेग आचण जोर असनार े परुुर्, मध्यम आवेग 

असलेले पसु्ररु्, आचण सु् त हळुवार हालिालींिे परुुर्. 

चस्त्रयािेंही तीन प्रकार होतात : तीव्र कामेच्छा असलेल्या अतोनात आवेग असणारय्ा 

चस्त्रया, सयंचमत इच्छा व आवेगावर चनयंत्रण असलेल्या चस्त्रया,  आचण अचनच्छा चकंवा मैथनुात फ़ारसा 

रस नसलेल्या चस्त्रया. 
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सु् त परुुर् : समागमाच्या वेळी जो फ़ार तेज नसतो, ज्यािे वीयष पातळ असते आचण 

ज्यािें आचलंगन सैल, हळुवार, हलकेि असते असा परुुर्. ज्यािें वतषन सशुील, मयाषचदत आचण कोमल 

असते. 

याहून वरच्या पातळी वरिे परुुर् मध्यम आवेगािे असतात. यािंी कामेच्छा कायम 

चविाराच्या आधीन असते आचण ते ्वतःवरिे चनयंत्रण घालवून बसत नाहीत.  

आत्सयंचतक आवेगािे परुुर्: ज्याचं्या समागमािे वागणे अत्सयंत धसुमसुळे असते, त्सयािें 

वीयष घट्ट असते आचण आचलंगन घट्ट व आवेगपूणष असते. ज्याला आवरणे कठीण असते व जो 

मैथनुाच्या वेळी ्वतःवरिे चनयंत्रण गमावू शकतो असा परुुर्. 

अशाि प्रकारे आवेगानसुार चस्त्रयािें तीन प्रकार पडतात. सु् त, मध्यम व आवेगी. 

सु् त चस्त्रयानंा मैथनुात फ़ारसा रस नसतो व एक कतषव्य म्हणून त्सया पतीच्या अधीन 

होतात. पण त्सयािंी हालिालींत फ़ारसा आवेग नसतो. 

मध्यम चस्त्रया ्वतःच्या कामेच्छॆला ्वतःच्या बदु्धीच्या चनयंत्रणात ठेवतात आचण 

सतत योगयायोगयतेनसुार वतषन करतात.  

आवेगी चस्त्रयानंा ्वतःच्या कामेच्छेला लागम घालणे पसतं नसते, व त्सया बहुधा 

मैथनुाच्या क्षणी ्वत:वरिे चनयंत्रण पूणषपणे झगुारून आगीच्या ज्वालेवर झोकून दणेारय्ा पतंगाप्रमाणे 

कामरसात बडूुन जातात. 

अशा प्रकारे समागमािे पनु्हा नऊ प्रकार होतात.  
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सु् त परुुर् + सु् त स्त्री= योगय 

सु् त परुुर् + मध्यम स्त्री = कामिलाऊ 

सु् त परुुर् + आवेगी स्त्री = अयोगय 

मध्यम परुुर् + सु् त स्त्री = कामिलाऊ 

मध्यम परुुर् + मध्यम स्त्री = योगय 

मध्यम परुुर् + आवेगी स्त्री = कामिलाऊ 

आवेगी परुुर् +आवेगी स्त्री = योगय 

आवेगी परुुर् + सु् त स्त्री = अयोगय 

आवेगी परुुर् + मध्यम स्त्री = कामिलाऊ 

आचण आधीच्या चलंग व योनीच्या आकारमानानसुार टाळायच्या समागमाप्रमाणेि 

प्रमाणेि आवेगातही आत्सयंचतक दोन टाळावेत. आचण शक्यतो बरोबरीिे प्रकार सगंमी असावेत.  

समागमाच्या काळानसुार स्त्री आचण परुुर्ािें तीन प्रकार पडतात. लघ ुकाळािे, मध्यम 

काळािे आचण दीघष काळािे.  

परुुर्ािें काळानसुार प्रकार : लघ,ु मध्यम, व चवलंचबत 

चस्त्रयािें तीन प्रकार : मयाषचदत, मध्यम व दीघष 
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लघ ुपरुुर् म्हणजे ज्याला समागम झटपट आटोपायला आवडतो. 

मध्यम म्हणजे ज्या परुुर्ाला वेळाकाळािे बधंन असते आचण तो एका चवचशष्ट 

कालावधीत पतन पावतो. 

चवलंचबत परुुर् म्हणजे ज्याला वेळाकाळािे काहीि भान नसते व जो अचतशल चदघष 

काळ मैथनुात रममाण राहू शकतो. 

मयाषचदत स्त्री म्हणजे चजला दीघष काळािा समागम सोसत नाही व जी लगेिि मैथनु 

आटोपत ंघेऊ इचच्छते अशी स्त्री. 

मध्यमा म्हणजे जी परुुर्ाला थोडा अचधक वेळ दऊे शकते व ्वतः थोडा अचधक काळ 

आनदं घेऊ शकते अशी स्त्री. 

दीघाष म्हणजे चजिे कधीि समाधान होत नाही आचण चकतीही काळ मैथनु केले तरी जी 

अतपृ्ति रहाते. 

यातही हेि मत सवषसामान्यपणे माडंले जाते की दोन्ही जोडीदार समसमानि असावेत. 

पण यात मात्र एकमत नाही. काही मतभेदही आहेत.  

औदचलक म्हणतो चस्त्रयािें परुुर्ापं्रमाणे पतन होत नाही. त्सयामळेु परुुर् त्सयािंी कामेच्छा 

पूणष करून सखु चमळवतात. तर चस्त्रया कामेच्छेच्या अनभूुतीति सखु चमळवतात.  त्सयामळेु समागमािी 

सवोच्ि अव्था पूणष होताि परुुर् समाधान पावतो तर स्त्री त्सयानतंरही अतपृ्ति असते.  
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या मतावर पनु्हा दमुत आहे. इतरािें मत आहे की परुुर् कामचिडा चजतकी चवलंब 

करतो चततका तो चस्त्रयानंा आवडतो. घाईघाई करणार े परुुर् कोणत्सयाि चस्त्रयानंा आवडत नाहीत. 

यािाि अथष स्त्रीसदु्धा स्त्रवत असावी.  

या मतावर दचेखल अनेकांिा आके्षप आहे. कारण परुुर् चजतका प्रलंब लावेल चततका 

तो स्त्रीला अचधक सखु देत रहातो. त्सयामळेु स्त्रीच्या वेळॆला बधंन नसते. परुुर् चजतके दईेल चततके 

घेण्यािी चतिी शक्ती असते. त्सयामळेु ती कायम अतपृ्ति असते. म्हणजेि सवषि चस्त्रया या दीघाष 

असतात. 

परुुर्ाशंी सगंमातून स्त्रीिी कामेच्छा, आवेग यािंी तपृ्ती होते आचण या तपृ्ततेच्या 

जाणीवेति चतला सखुािी प्राप्ती होते. 

बभ्रव्याच्या चशष्यािें मत अजूनि वेगळे आहे. ते म्हणतात की स्त्रीला समागमाच्या 

सरुुवातीपासूनि स्त्रावाला सरुुवात होते आचण जर स्त्राव नसेल तर गभषधारणा होईलि कशी? 

यावरही अजून एक दमुत आहे. ते हे की जसे परुुर्ािें मैथनुकालानसुार तीन प्रकार 

होतात तसे चस्त्रयािें तीन प्रकार होऊि शकत नाहीत. मात्र सवषि चस्त्रया या दीघाष असतात असेही 

म्हणणे योगय नाही. सगंमाच्या आरभंाला स्त्री ही मध्यमकाल असते. आचण त्सयामळेु तीव्र आवेगाच्या 

आचण प्रलंबी परुुर्ाच्या आवेगाना ती साहू शकत नाही. पण जसजसा समागम पढेु सरकतो तसतशी 

चतिा आवेग वाढत जातो.  चतला ्वतःच्या शरीरािे भान रहात नाही. आचण तेव्हा मात्र आता अंत 

येऊि नये असे चतला वाटू लागते. चतला बेभान अव्था प्राप्त होते.  
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पण हेही पूणषपणे खर ेनाही. कारण अगदी सवषसाधारण गतीिे चनयम सागंतात की सवष 

गतीमान व्तू, जसे की कंुभारािे िाक, सरुुवातीला कमी गतीत चफ़रते, आचण एकदा गती लाभली की 

ती थाबंवणे कठीण असते. पण गतीला चमळणारी शक्ती सपंली की िि थाबंतेि. अशा प्रकारे परुुर्ाने 

चदलेली गती परुुर्ािी गती थाबंल्यावर आपोआप थांबते. 

श्लोक: परुुर्ािे वीयषपतन समागमाच्या अंती होते तर स्त्रीिा स्त्राव सरुुवातीपासून 

अंतापयांत सरुूि असतो. आचण अंततः स्त्राव थाबंताि दोघेही तपृ्त होऊन समागम थाबंवतात. 

वात्स्यायनाच्या मते चस्त्रयाचं्या स्त्रावालाही परुुर्ाच्या पतनाप्रमाणेि अंत असतो. 

आता काहींना हा प्रश्न पडला असेल की : जर स्त्री आचण परुुर् दोघेही सारखेि 

असतात आचण समान आनदं चमळवतात तर दोघाचं्या चिया वेगवेगळया का असाव्यात?   

वात्स्यायन म्हणतो की दोघाचं्या चिया व सखुाच्या जाणीवा वेगवेगळया असतात. कृतीं 

वेगवेगळया असतात. त्सयामळेु परुुर् हे कते असतात तर स्त्री ही कमष करून घेणारी असते. चनसगाषने 

केलेली ही रिना आहे नाहीतर कताष हा कमष करून घेणारा होईल.  कृतींच्या या फ़रकामळेुि सखुाच्या 

अत्त्यचु्ि क्षणी परुुर् हा चविार करतो की “ही स्त्री माझ्यात सामावली आहे”, आचण स्त्री चविार करते 

“या परुुर्ात मी सामावले आहे”.  

मग एक दसुरा प्रचतवादही होऊ सकतो . : जर स्त्री आचण परुुर्ाचं्या कृतींमध्ये जर 

फ़रक असतो तर दोघाचं्या सखु जाचणवामंध्येही फ़रक असायला हवा. कारण कृती करणाऱ्याला जो 

आनदं चमळेल तोि कृती घेणाऱ्याला कसा चमळेल? 
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पण या प्रचतवादाला काही आधार नाही. कारण कृती करणारा आचण कृती करून घेणारी 

याचं्या हालिालींमध्ये जरी फ़रक असला तरी त्सयानंा येणारी सखुािी अनभूुती एकि असते. कारण 

चनसगषतः त्सयाि कृतीतून त्सयानंा सखु चमळते. 

पनु्हा एक नवीनि वादािा मदु्दा. जर परुुर् आचण स्त्री सगंमातून त्सया कृती करून सखु 

चमळवतात तर दोघानंाही एकाि वेळी या सखुप्राप्तीिी अनभूुती व्हायला हवी. पण तसे होत नाही . पण 

यात एक िूक आहे. मेंढ्याचं्या लढाईत जेव्हा एक मेंढा दसुऱ्या मेंढ्याकडे धावून जाऊन टक्कर दतेो, 

तेव्हा चजतकी वेदना टक्कर घेणाऱ्याला होते चततकीि टक्कर दणेाऱ्यालाही होते. एक लाकडी फ़ळ 

दसुऱ्यावर आपटले तर दोन्हीही फ़ुटतात. आचण दोन कु्तीगीर जेव्हा लढतात तेव्हा दोघानंाही लागते. 

तसेि जेव्हा एक स्त्री चकंवा एक परुुर् एकमेकावंर काही कृती करतात तेव्हा दोघानंाही सखु लाभते. 

जर परुुर् आचण स्त्री समसमान असतील तर त्सयानंा रतीसखु समसमान चमळते आचण 

म्हणून परुुर्ाने अशाि स्त्रीशी चववाह करावा जी मैथनुािा काळ सपंल्यानतंरही त्सयावर पे्रम करत 

राहील. 

अशा प्रकार े हे चसद्ध झाल्यावर की रतीचिडेतून स्त्री आचण परुुर्ाला समसमान सखु 

चमळते, त्सयाचं्या वेळेच्या प्रलंबनानसुार रचतचिडेिे नऊ प्रकार पडतात. 

काळाच्या चवलंबानसुार रचतचियेिे तीन प्रकार आचण त्सयात पनु्हा स्त्री आचण परुुर्ािे 

तीन तीन प्रकार, त्सयाचं्या आवेगािे तीन तीन प्रकार आचण त्सयाचं्या वेळेच्या प्रलंबनािे तीन तीन प्रकार 

यातून रचतचिडािें असखं्य प्रकार बनतात. लाखो प्रकार समजा ना. आचण म्हणून प्रत्सयेक वेळी परुुर्ाने 

त्सया त्सया प्रसगंाला योगय असे साधन वापरावे.  
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पचहल्या सभंोगात सरुुवातीला परुुर् अतीउत्ससकु आचण तीव्र कामेच्छेने आवेगपूणष 

वागतो. त्सयावेळी स्त्री शचंकत आचण काहीशी बावरलेली असते. या उलट जसजशी रात्र िढत जाते, 

तसतसा परुूर् मलूल होत जातो आचण स्त्रीिी कामेच्छा प्रचदप्त होत जाते. त्सयामळेु सरुुवातीच्या 

सगंमातं स्त्रीिा आवेग कमी आचण वेळ प्रलंचबत असते तर नतंर नतंर स्त्रीिा आवेग वाढत जातो आचण 

चतला रचतसखुाच्या परमोच्ि चबदूंिी घाई लागते.    
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पे्रमािे प्रकार  

 

पचंडतानंी पे्रमािे िार प्रकार साचंगतले आहेत 

चनत्सय सवयीने सहवासाने घचनष्टतेने  उत्सपन्न होणार ेपे्रम 

कल्पनाचवलासाने ऐकीव माचहतीतून मनोमन  चनमाषण झालेले पे्रम 

चवश्वासातून, अनभुवाने  चनमाषण होणार ेपे्रम 

बाह्य व्तूंच्या आकर्षणातून चनमाषण होणार ेपे्रम. 

चनत्सय सवयीने उत्सपन्न होणार ेपे्रम : याला सहवासािे पे्रमही म्हणता येईल. एखादी गोष्ट 

चनत्सय करत राचहल्याने चनमाषण होणार ेपे्रम, जसे चशकारीिी, द्यतुािी सवय , चकंवा सभंोगािी सवय,  

सरुापानािी सवय, इत्सयादी. (व्यसन). तसेि एखादी स्त्री चनत्सय डोळयासंमोर राचहल्याने चकंवा एखाद्या 

परुुर्ाशी सतत सहवासात राचहल्याने पे्रम उत्सपन्न होते व आकर्षण जागे रहाते. 

कल्पनाचवलासाने चनमाषण झालेले पे्रम : कधीकधी चनव्वळ चित्र पाहून पडायला होतं ना! 

चकंवा नसुता तो खजाषिा आवाज ऐकूनि भान हरपतं? चकंवा कोणाकडून तरी वणषन ऐकून एखाद्या 

परुुर्ाबद्दल स्त्रीला चकंवा एखाद्या स्त्रीबद्दल परुुर्ाला पे्रम वाटू लागतं. हे असत ंन पाचहलेल्या व्तू, 

कृती चकंवा व्यक्ती यािंी केवळ कल्पनारजंन करून, नाचवन्यामळेु वाटणार ेआकर्षण, पे्रम. उदा. काही 
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स्त्री परुुर्ानंा मखुसभंॊगािे आकर्षण वाटणॆ, चकंवा आचलंगन , िुबंन याचं्या केवळ चविाराने चकंवा 

कल्पनेने मनात तरगं उमटतात. याति परदानशीन व्यक्तीबद्दलिे आकर्षणही येते. 

चवश्वासातून चनमाषण होणार ेपे्रम : एखाद्या व्यक्तीिा िागंला अनभुव येतो. चतिी मदत 

होते. आचण मग पे्रम वाटू लागते. परुूर् आचण स्त्री भेटल्यावर, चकंवा वागणूकीतून चवश्वास चनमाषण 

झाल्यावर वाटणार ेउबदार पे्रम या प्रकारात मोडते. हे व्यवहार चकंवा मदतीमळेु चनमाषण होणार ेपे्रम. 

बाह्य व्तूंच्या आकर्षणातून चनमाषण होणार ेपे्रम. : यािाही अनभुव सवाांनाि असतो. 

वसे्त्र, रगं, गंध, आभूर्णे, मेहदंी, चबदंी, नथनी, पायल चकंवा शरीरािे उठावदार आकार यामळेु आकर्षण 

उत्सपन्न होणे साहचजक असते. एकाद्या सुदंर स्त्रीने वापरलेल्या वस्त्रापं्रमाणेि दसुरी स्त्री वसे्त्र प्रावरणे 

वापरते ज्यामळेु परुुर्ाला या स्त्रीमध्ये त्सया स्त्रीच्या अंगप्रत्सयंगािंा भास होतो. यातून चमळणार ेसखु हे 

इतर सखुाचं्या मानाने उच्ि असते आचण शदु्ध असते. परुुर्ही कधी कधी चस्त्रयानंा आवडतील अशी 

वसे्त्र व केशरिना करतात. 

आतापयांत समागमाचवर्यी या चवभागात जे साचंगतले त्सयानतंर सूज्ञानंा अचधक 

सागंण्यािी गरज नाही. परतूं इतर लोकासंाठी सभंोगकृतीबद्दल पढेु काही गोष्टी अचधक उलगडून 

साचंगतल्या आहेत. त्सयािंा आ्वाद घ्यावा.  
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चवभाग दोन : पाठ दसुरा 

आचलंगनाचवर्यी 

कामिीडािें वणषन करणाऱ्या कामशास्त्राच्या या चवभागाला ितरु्ष्ठी असेही म्हणतात. 

काहींच्या मते यात िौसष्ट भाग असल्यासहळे याला ितरु्ष्ठी म्हणतात. काहींच्या मते या भागािा 

लेखक पिंला हा दशपाठी ब्राह्मण होता आचण ऋगवेदािंा अभ्यासक. ऋगवेदािे िौसष्ठ पाठ असल्यामळेु 

पिंलाने ऋगवेदाच्या समपषणाला ्मरून या भागाला ितरु्ष्ठी हे नावं चदले असावे.  बभ्रव्यािे मत असे 

की यात आठ चवर्य आहेत. आचलंगन, िुबंन, बोिकारणे, िावणे, पहुडणे, ध्वनी करणे, स्त्रीने 

परुुर्ीपणा करणे (सोंग घेणे) आचण औपररष्टक चकंवा मखु सभंोग. या प्रत्सयेक चवर्यात आठ ररती 

साचंगतल्या आहेत. आठ गणुीले आठ म्हणजे िौसष्ठ.  परतूं वात्स्यायन मात्र मानतो की यात आठाहून 

अचधक चवर्य जसे मारणे, रडणे, रचतचिडेत परुुर्ाने करायिी इतर कामे यािंाही समावेश आहे आचण 

त्सयामळेु ितरु्ष्ठी हे नावं असेि चवनाकारण पडले असावे. 

उदा. जसे सप्तपणष वकृ्षाला सात पाने नसतात चकंवा पिंवणष म्हणजे तादंळु कधी पाि 

रगंािंा नसतो. तसेि हे नांवही चवनाकारण पडले असावे.  

असो. आपण आता ितरु्ष्ठीला सरुुवात करत आहोत आचण  आचलंगन हा पचहलाचवर्य 

आहे. 
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आचलंगन 

आचलंगन म्हणजे चमठी. शरीराच्या जा्तीत जा्त भागािा समोरच्याच्या शरीराच्या 

बहुताशं भागाशी सपंकष  आणणे. आचलंगन. चमठी. झप्पी.  

 

आचलंगनातून स्त्री परुुर्ािें एकमेकांबद्दलिे पे्रम, आसक्ती, आकर्षण, अचभलार्ा व ओढ 

व्यक्त होते.  

बभ्रव्याने आठ आचलंगन प्रकार साचंगतले आहेत.   

 

त्सयात मैथनुपवुष  आचलंगनािे िार प्रकार चदसतात. 

्पशाषचलंगन 

घर्षणाचलंगन 

कंटकाचलंगन 

चभत्तीआचलंगन 

खर ेतर नावंावरूनि सार े्पष्ट 

होते ... 



 कामसूत्र 

 www.esahity.com 

्पशाषचलंगन : एखादा परुुर् स्त्रीच्या अवती भवती जाऊन काही ना काही चमर्ाने 

आपल्या शरीराच्या एखाद्या भागाने चतच्या शरीराराच्या एकाद्या भागाला ओझरता ्पशष करतो तेव्हा ते 

्पशाषचलंगन होय.  हे सहसा अनोळखी चकंवा नवीन ओळख झालेल्या जोडप्यात होते. हा ्पशष मदु्दाम 

केला की अभाचवतपणे ओघाओघात झाला यािा सभं्रम राहून जातो. 

 कंटकाचलंगन : ्पशाषचलंगनाच्या चकंचित पढुिा भाग. परुुर् बसलेला चकंवा उभा 

असताना, स्त्री त्सयाच्या जवळ जाऊन काहीतरी उिलण्याच्या बहाण्याने खाली वाकून आपल्या 

्तनाग्रानंी त्सयाला टोिते आचण अशावेळी त्सयाने चतच्या ्तनानंा ्पशष करून हलकेि धरावे.  याला 

कंटक आचलंगन म्हणतात.  थोडीशी ओळख झालेली असताना ती पढेु सरकवण्यासाठी असे करणे 

आवश्यक असते.  

वर साचंगतलेले हे दोन्ही प्रकार नवथर पररिय असताना करायिे असतात. याउलट 

खाली चदलेले प्रकार हे जवळ आलेल्या, मने जळुलेल्या आचण जळुल्यािे जाणवलेल्या जोडप्यातं 

होतात. 

घर्षणाचलंगन : जेव्हा दोन पे्रचमक अंधाऱ्या वाटेवर चकंवा बागेत चफ़रत असतात तेव्हा 

एकमेकाचं्या अवयवानंा अनाहूतपणे ्पशष झाल्यासारखे अंग घासतात. त्सयाला घर्षणाचलंगन असे 

म्हणतात. यात ओढ असते. वात पेटवताना होणारी थथषर असते. पण एकमेकांच्या ओढीिी आचण 

पढुल्या क्षणािी चवश्वासपूणष कात्री नसते.  
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चभत्तीचलंगन : जेव्हा पे्रचमक पे्रमाच्या आवेगात असतात आचण त्सयातील एक जण जेव्हा 

दसुऱ्यािे शरीर चभतं चकंवा खाबंावर दाबून धरतो (चकंवा धरते) आचण आपल्या सपूंणष शरीराने त्सयािे 

चकंवा चतिे शरीर सवषशक्तीचनशी िेपते तेव्हा त्सयाला त्सयाला चभत्ती आचलंगन म्हणतात 

ही दोन्ही आचलंगने पे्रमसूिक असतात आचण एकमेकािंी अंतर ेजाणणाऱ्या पे्रचमकानंाि 

शोभतात. 
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मैथनुातंगषत पे्रमाचलंगनािें िार प्रकार असतात 

 

लतावेचष्टतक :  

वकृ्षचधरोधक 

चतळ-तादंलुक 

चक्षरनीरक 

लतावेचष्टतक : जेव्हा पे्रयसी चप्रयकराला अशी चलपटते जसे की वकृ्षाला वेल. 

आवेगातली बेभान चप्रया त्सयािे मखु खाली वाकवून त्सयाला िुबंनाला प्रवतृ्त करते. सोबत चकंचित 

सट् सट् असा आवाज करून त्सयाच्या डोळयातं डोळे घालून पे्रमाने पहाते तेव्हा त्सयाला म्हणतात 

लतावेचष्टतक. 

वकृ्षचधरोधक : जेव्हा पे्रयसी चप्रयकराच्या एका पायावर आपला एक पायािा िवडा 

(नसुती बोटे) ठेवून ्वतःला उंिावते, दसुरा पाय त्सयाच्या माडंीवर मडुपून ठेवते, डावा हात त्सयाच्या 

कमरभेोवती वेटाळते आचण उजव्याने त्सयाच्या खादंय़्ावरून त्सयाच्या मानेभोवती हुकसारखी लटकते, 

आचण जणू काही एखाद्या वकृ्षावर िढायिी तयारी आहे असा अचवभाषव करते त्सयाला वकृ्षचधरोधक 

आचलंगन म्हणावे. अधीर पे्रयसी असे आचलंगन दतेे तेव्हा चप्रयकाराने चतला खंबीर आधार द्यायिा 

असतो. 

 

वरील दोन्ही आचलंगने उभ्याने करायिी आहेत. 

चतळ-तादंलुक आचलंगन : या आचलंगनात चप्रयकर पे्रयसी मंिकावर चिकटून पहुडलेले 

असतात. अचतशय आसासून केलेल्या चप्रतीच्या भरात ते दोघेही माड्ंयानंी एकमेकाचं्या माड्ंयानंा 

असा चवळखा घालतात, अत्सयंत आवेगाने असे घासतात जसे की चतळातं चमसळलेले तादूंळ. कोणी 
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यानंा वेगळे करू जाईल तर ते अवघड असते. म्हणून या आचलंगनाला चतळ-तादंलुक आचलंगन 

म्हणतात 

 

चक्षरनीरक : ही आचलंगनािी सवोच्ि अव्थाि समजा. यात चप्रया चप्रयकराच्या 

माडंीवर बसलेली चकंवा मंिकावर त्सयाच्यासोबत असते. आचण ते दोघे एकमेकानंा असे चलपटलेले जसे 

की एकमेकाचं्या आत आत खोलवर चशरण्यािा प्रयत्सन करत आहेत. एकमेकातं चवलीन व्हायिा प्रयत्सन 

करतात. दो चज्म मगर एक जान म्हणावे तसेि. हे आचलंगन इतके तीव्र, घट्ट आचण आवेगपूणष असते 

की त्सया दोघानंा वेगळे करणे एकमेकातं चवरघळलेल्या पाणी आचण दधुाला वेगळे करण्याइतके अशक्य 

असते. म्हणून त्सयाला  क्षीरनीरक आचलंगन म्हणतात. 

ही दसुरी दोन आचलंगने सभंोगाच्या आधीिी आचलंगने असतात.  
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सवुणाषभाने शरीराच्या िार अंगािंी िार वेगवेगळी आचलंगने साचंगतली आहेत. ती 

खालीलप्रमाणे : 

 

माड्ंयािें आचलंगन  

जाघेंि ंआचलंगन 

्तनाचलंगन 

कपोलाचलंगन 

चप्रयकर पे्रमाच्या भरात आपल्या सखीच्या दोन्हीही माड्ंया चकंवा एक माडंी आपल्या 

दोन माड्ंयामध्ये धरून आवळतो. त्सयास माड्ंयािं ंआचलंगन म्हणतात. कधी सखी आपल्या 

चप्रयकरालाही तसिं आपल्या माड्ंयाचं्या आकड्यात अडकवून ठेवते.   

जेव्हा मंिकावर पहुडलेल्या पे्रयसीच्या मध्यभागावर चप्रयकर आपला मध्यभाग दाबून 

धरतो, आचण चतच्या कोमल चनवषस्त्र शरीरावर नखे आचण दातािें व्रण उमटवतो आचण चतिे मोकळे 

पसरलेले केस िुबंता िुबंता चतला हैराण करून सोडतो. त्सयास जाघेंिं आचलंगन म्हणतात. 

जेव्हा परुुर् आपली छाती मादीच्या ्तनाचं्या मध्ये दाबून धरतो सखुाच्या अचतरकेात 

उरोजावंरिा दबाव वाढवता वाढवता चतला असे आवळतो की सगळा जोर ्तनावंर येतो. तेव्हा त्सयाला 

्तनाचलंगन म्हणतात.  
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जेव्हा चप्रया आपल्या चप्रयकरािा िेहरा पे्रमभराने रशेमी ओजंळीत धरून त्सयाच्या 

कपाळाला आपले कपाळ, त्सयाच्या डोळयानंा आपले नेत्र, आचण त्सयाच्या ओठानंा आपले अधर जळुवून 

दाबते तेव्हा ते कपोलाचलंगन असते. 

काहींच्या मते केस धणेु ( परुुर्ाने स्त्रीिे चकंवा स्त्रीने परुुर्ािे) हेही एक प्रकारिे 

आचलंगनि होय. पण वात्स्यायन मानतो की केस धणेु हे वेगळया कारणासाठी, वेगळया वेळी आचण 

वेगळया प्रकाराने केले जाते आचण त्सयामळेु त्सयाला आचलंगन म्हणता येणार नाही. 

आचलंगनािा चवर्यि असा आहे की त्सयाबद्दल चविारणा करणार ेपरुुर् त्सयािी माचहती 

घेताना आचण त्सयाबद्दल ऐकतानाि खपु सखु प्राप्त करतात. ज्या आचलंगनाने पे्रम वाढते आचण 

रतीसखुाला भरती येते अशी अनेक इतरही आचलंगने आहेत आचण समागमाच्या वेळी त्सयािंाही सढळ 

ह्ते उपयोग करायला हरकत नाही. एकदा का मैथनुाच्या ििाला वेग आला की काय योगय आचण 

काय अयोगय हे ठरवणार तरी कोण? चतथे कसले कामशास्त्र आचण चवरामशास्त्र? 
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चवभाग दसुरा : पाठ चतसरा  

िुबंन चिचकत्ससा 

असे म्हटले जाते की आचलंगन, िुबंन, दाबणे, आचण नखानंी चकंवा बोटानंी बोिकारणे 

या सभंॊगाच्या आधीच्या चिया असतात आचण मारणे, ध्वनी करणे, या गोष्टी सभंोग सरुु असताना 

करायच्या गोष्टी असतात. मात्र वात्स्यायन असे मानत नाही. तो म्हणतो की पे्रमालापाच्या वेळी आधी 

काय आचण नतंर काय यािे चनयम लावणे अयोगय आहे.  

समागमाच्या सरुुवातीच्या चदवसातं िुबंन आचलंगनादी गोष्टी मध्यम ्वरूपाति 

आिराव्या. फ़ार वेळ त्सयातं घालवू नये. आचण सवष प्रकारािंा मारा एकदम तर करूि नये.  ही असे्त्र 

हातिी राखून ठेवावीत आचण भात्सयात जपून ठेवावीत. पे्रम जेव्हा जनेु होत जाईल तेव्हा कामेच्छॆिी 

भावना जागी करण्यासाठी  यातल्या एका एका कामबाणािा हळूि वापर करावा.  

िुबंनासाठी कोणतीि जागा वज्यष नाही. मखु्यतः कपाळ, डोळे, पापण्या, छाती, ्तन, 

अधर, आचण मखुािा अंतभाषग म्हणजे जीभ व दात ही िुबंनािी मखु्य ्थाने. लाटदशेातील लोक 

माड्ंयािंा आतला कोवळा भाग, दडं, आचण बेंबी या जागा िुबंनािी मखु्य ्थाने मानतात. मात्र 

वात्स्यायनािे मत असे की त्सया दशेातील कामिीडेच्या आवेशात या चठकाणी िुबंने घेतात, पण इतर 

दशेातंील स्त्री-परुुर्ानंी िुबंनात सयंम बाळगावा.  

तरूण स्त्रीयाचं्या दृष्टीतून िुबंनािे तीन प्रकार पडतात 

हळुवार िुबंन 
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धडधडते िुबंन 

्पशषिुबंन 

जेव्हा एक तरूण स्त्री परुुर्ाला चतच्या ओठानंा फ़क्त ओझरता चनसटता ्पशष करू दतेे, 

चवरोध करत नाही, पण ्वतः त्सयात भाग घेत नाही तेव्हा ते वरवरिे हळुवार िुबंन असते. 

जेव्हा एखादी तरुणी आपली लज्जा चकंचितशी (म्हणजे चकंचितशीि) बाजूला सारून 

जेव्हा आपल्या ओठावंर टेकलेल्या ओठानंा ्वतःहून ्पशष करते आचण आपला खालिा ओठ 

आमतं्रणादाखल पढेु करते मात्र वरिा ओठ चढम्म हलू दते नाही तेव्हा त्सयास धडधडते िुबंन असे 

म्हणतात. 

जेव्हा तरुणी ्वतःहून आपल्या चप्रयकराच्या तप्त रसरसलेल्या ओठानंा आपल्या 

ओल्या चजभेने ्पशष करते आचण त्सया भरात त्सयाच्या हातावर आपला हात टेकवते तेव्हा त्सयाला 

्पशषिुबंन असे म्हणतात. 

अनेक चवद्वानाचं्या मते 

िुबंनािें िार प्रकार असतात 

सरळ िुबंन 

वििुबंन 

आडवे िुबंन 
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दाबलेले िुबंन  

जेव्हा दोन पे्रचमकािें ओठ एकमेकाचं्या ओठानंा सरळ ्पशष करतात तेव्हा ते सरळ 

िुबंन असते. हे म्हणजे अगदीि प्राथचमक ्वरूपािे समजा. 

जेव्हा पे्रचमकािें िेहर ेएकमेकाकंडे झकुलेले असतात आचण अशा झकुलेल्या च्थतीत 

घेतलेल्या िुबंनाला विी िुबंन म्हणतात. 

जेव्हा आपले शरीर चप्रयकराच्या आधीन करून सैलावलेल्या चप्रयेिा िेहरा चप्रयकर 

आपल्या ओजंळीत धरून वर उिलतो आचण अशा आडव्या िेहऱ्यावरच्या ओठािें िुबंन घेतो त्सयाला 

आडवे िुबंन म्हणतात. 

जेव्हा अनावर चपसाटलेला चप्रयकर चकंवा पे्रयसी सवष जोर एकवटून जोडीदाराच्या 

ओठावंर ओठ दाबून िुबंन घेते चकंवा घेतो चकंवा दोघेही एकमेकािें घेतात तेव्हा ते दाबलेले िुबंन 

असते. 

एक पािवाही प्रकार आहे. तो म्हणजे झपाटलेल्या अव्थेतले अचत दाबािे िुबंन. 

राकट परुुर् पे्रयसीिा खालिा ओठ दोन बोटाचं्या चिमटीत पकडून त्सयािे आत्सयंचतक जोरात िुबंन 

घेतो त्सयाला अचतदाबािे िुबंन म्हणतात. 

िुबंनािें चिडाप्रकारही असतात. उदाहरणाथष कोण कुणािा खालिा ओठ ्वतःच्या 

दोन ओठानंी पकडतं. जो पकडेल तो चजकंला.  मग या िीडेत सहसा (पण सहसाि, काही परुधं्री यात 

खपुि हुश्शार असतात) परुुर्ि चजकंतो. तो चजकंला की चप्रयेने खोटं्ट खोटं्ट रागावून तोंड चफ़रवाव ं
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आचण अबोला धरावा. मग तो पनु्हा खेळण्यािी सधंी दईेल. तेव्हा पनु्हा हरावं. अस ंदोन तीनदा 

हरल्यावर फ़णकारून चनघून जावं. आचण नतंर तो बेसावध चकंवा झोपेत असताना, त्सयािा खालिा 

ओठ आपल्या दातांनी असा दाबून धरावा की त्सयाला सटुताि येऊ नये. आचण मग चतने हसावे, 

चकंिाळावे आनदंाने बेभान होऊन नािावे, डोळयािें नेत्रकलाप करावेत. भवुयािंा नाि करावा. अशा 

प्रकारे िुबंनािा वापर करून अचतशय आवेगपूणष समागमािा आनदं चमळवता येतो. हे केवळ एक 

उदाहरण आहे. अशाि तंत्रािंा ितरुाईने व ्वप्रचतभेने वापर करून नखे लावणे, गदुगलु्या करणे, 

मारामारी करणे, आचण लटके रुसवे फ़ुगवे करून पे्रमचिडेत खपु खूप आनदं चनमाषण करता येतो. 

जेव्हा परुूर्  मैचत्रणीिा वरिा ओठ िुबंतो, आचण ती त्सयािा खालिा ओठ खणेुपरुताि 

िुबंते तेव्हा त्सयाला वरच्या अधरािे िुबंन म्हणतात. 

जेव्हा पे्रमी यगुलुापैंकी भरात आलेला एक जण धसुमसुळेपणाने दसुऱ्यािे दोन्ही ओठ 

आपल्या दोन ओठानंी आवळतो तेव्हा त्सयाला कब्जािे िुबंन म्हणतात. मात्र भरदार चमशीवाल्या 

परुुर्ािे  असे िुबंन घेताना  स्त्रीला चमशािंा अडथळा येतो.  

कधी कधी उन्मादाच्या टोकाला असताना असे िुबंन घेताना जर त्सयात दात, जीभ 

आचण सपूंणष मखुािा समावेश झाला तर ती एक मेजवानीि असते. त्सयाला भाडंखोर िुबंन म्हणतात. 

मात्र दात आचण मखुािे िुबंन दबाव दऊेन घेण्यासाठी सवयीिी गरज असते. 

िुबंनािे दसुरहेी िार प्रकार असतात 

समतोल िुबंन 
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िबंिुुबंन 

दबावािे िुबंन 

हलकेि िुबंन 

अशा िुबंनाचं्या शरीरावरच्या जागाही वेगवेगळया असतात. आचण त्सयािें प्रयोजनही 

वेगवेगळे असते. म्हनजे िुबंनािें एक भार्ाशास्त्रि असते म्हणा ना. 

जेव्हा परुूर् गाढ झोपेत असतो आचण कामेच्छेने तळमळणारी स्त्री त्सयाला जागे 

करण्यासाठी हळुवार िुबंने घेते त्सयाला कामागनी िेतवणार ेिुबंन म्हणतात. 

जेव्हा परुूर् त्सयाच्या कामात मगन असतो, चकंवा रुसलेला असतो,चकंवा त्सयािे 

पे्रयसीकडे दलुषक्ष असते तेव्हा पे्रयसी त्सयाला हळूवार मऊशार िुबंन दऊेन त्सयािे चित्त चविचलत करते 

त्सयाला चित्तवेधक िुबंन म्हणतात. 

कधीतरी परुूर् कायषकलाप आटोपून खूप उशीरा रात्री घरी येतो. पहातो तर पत्सनी गाढ 

चनदे्रच्या आधीन. चनचद्र्त पत्सनीच्या िेहऱ्यािे तो हलकेि िुबंन घेतो, अचण नतंर चकंचित चवलग अशा 

अधरािें िुबंन घेऊन चतला जागी करतो . याला जागृतीिे िुबंन म्हणतात. पती उशीरा घरी आला, तर 

पत्सनीने मदु्दाम झोपेिे सोंग घेऊन रहावे, म्हणजे त्सयािी मचनर्ा चतला कळेल.  

एक यौवना जेव्हा आपल्या आवडत्सया व्यक्तीच्या प्रचतचबबंािंी, सावलीिे, चकंवा चित्रािे 

िुबंन घेते तेव्हा त्सयातून चतिी सपु्त मचनर्ा समजून घ्यायिी असते. त्सयाला म्हणावे “मचनर्ा िुबंन” 
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जेव्हा एक स्त्री एका परुुर्ासमोर एखाद्या मलुािे, चकंवा चित्रािे चकंवा एखाद्या आकृतीिे 

िुबंन घेते तेव्हा चतला आपली कामना व्यक्त करायिी असते. िाणाक्ष परुुर्ाने ते “समजून” घ्यायिे 

असते. अशा िुबंनाला म्हणावे अपरोक्ष िुबंन.  

नाटकशाळेत, चकंवा महाजनाचं्या सभेत, जेव्हा एक परुुर् एका स्त्रीच्या बोटािे चकंवा ती 

बसलेली असेल तर चतच्या पायाच्या बोटांिे िुबंन घेतो, चकंवा केस धतुाना स्त्री परुुर्ाच्या माडंीवर 

थकल्यासारखे डोके ठेवून माडंीिे िुबंन घेते तेव्हा ते लक्षवेधी िुबंन असते. 

यावर एक श्लोक आहे तो असा... 

पे्रयसी जे करील , चप्रयकराने त्सयाि भार्ेत चतला प्रचतसाद द्यावा. जर पे्रयसीने िुबंन 

चदले तर त्सयानेही चतिे िुबंन घ्यावे. जर पे्रयसीने िापटी मारली तर त्सयानेही चतला पे्रमाने िापटी 

मारावी. 
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चवभाग दसुरा : पाठ चतसरा 

दाबणे, खणुा करणे, आचण बोिकारणे 

जेव्हा पे्रमािे भरते येते, तेव्हा नखानंी आचण बोटानंी चप्रयकर चकंवा पे्रयसीच्या 

अंगागंावंर खणुा उमटवणे घडते. हे कधी होते? कधी पचहल्या भेटीत, कधी प्रवासाला चनघताना, कधी 

दूरच्या प्रवासावरून चवरहाने व्याकूळ होऊन आल्यावर, कधी भाडंण, रुसवा सपंताना, तर कधी 

पे्रयसी अंमली पदाथाांच्या अंमलाखाली असेल तेव्हा असे घडते. 

पण नखोड्या मारणे हे क्वचिति असावे. पे्रमािी अतीशय अतीव तीव्रता असेल 

तेव्हाि. आवेगािा भर आल्यावरि. आचण पे्रयसी चकंवा चप्रयकराला साहवेल तेव्हाि बर ंका! नाहीतर 

नखं मारण ंआचण िावणं यािंा भलताि पररणाम होऊ शकतो. 

नखानंी बोिकारण्यािे आठ प्रकार वात्स्यायनाने साचंगतले आहेत.  

आवाज करून ( खखषर चकंवा खसखस) 

अधषिदं्र 

पूणषिदं्र 

रखेा 

वाघनखं चकंवा पजंा 



 कामसूत्र 

 www.esahity.com 

मयरुपजंा 

सशािी उडी 

नीलकमलपत्र 

नखं मारण्याच्या जागा : काखेत, गळयाखाली, ्तनावंर, जाघेंमध्ये, शरीराच्या 

मध्यभागी, माड्ंया. पण सवुणाषभ म्हणतो की पे्रमाने वेडाचपसा बेभान झालेली व्यक्ती जागा चबगा न 

बघता नखंनी ओरबाडते अशा वेळी जागेिी चनवड न केलेलीि बरी. 

या नखॊड्या मारायला नखं कशी असावीत? नखांिी नीट काळजी घ्यावी. ्वच्छ. नीट 

घासलेली, िमकदार, न तटुलेली, बाह्यवि(फ़ुगीर). मऊ, चदसायला िकिकीत अशी नख ंअसावीत. 

स्त्रीने नखं रगंवावीत. 

नखािें तीन प्रकार असतात. 

लहान 

मध्यम  

आचण मोठी 

बगंाली परुुर्ािंी नखं आकाराने मोठी असतात आचण अशा परुुर्ाकंडे चस्त्रया आकृष्ट 

होतात.  
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दक्षीणेकडच्या प्रातंातला लोकािंी नखं लहान असतात आचण त्सयानंा नजाकत आचण 

कौशल्याने वापरल्यास सखुािा भरपूर लाभ होतो. 

महाराष्र प्रदशेातील लोकांिी नखं मध्यम आकारािी असतात आचण त्सयामळेु हे दोन्ही 

फ़ायद ेत्सयातून घेता येतात. 

हळूवार नखानंी हनवुटी, ्तन, खालिा ओठ, आचण जाघेंसारख्या हळव्या चठकाणी 

हलकेि खरखर आवाज केला, पण त्सयािंा ओरखडा मात्र उठू चदला नाही तर पे्रयसीिे ( चकंवा 

चप्रयकारािे) सार ेशरीर रोमाचंित होते, गात्रातंली सवेंदना जागी होते व अंगावरिी लव ताठ उभी रहाते. 

तेव्हा म्हणायि ंध्वनीिा ओरखडा. अनेकदा चप्रयकर पे्रयसीिे केस धतुानंा हे करतो व चतला आचण 

त्सयाला सखुािी प्राप्ती होते. 

जेव्हा गोलाकार नखानंी गळा चकंवा ्तनावंर दाब चदला असता कोमल त्सविेवर लालस 

रगंािी अधषिदं्राच्या कोरीसारखी आकृती चनमाषण होते तेव्हा चतला म्हणावे अधषिदं्रनक्षी.   

जेव्हा दोन बोटाचं्या चिमटीत मदूृ ्तनाग्र चकंवा हनवुटी धरून दाबतो, तेव्हा 

कोवळयाशा जागी दोन नखािें दोन अधषिदं्र चमळून एक सुदंरसा गोलाकार बनतो. चतला म्हणावे 

िादं्रनक्षी. 

नखाच्या चनमळुत्सया टोकाने शरीराच्या कोणत्सयाही मलुायम भागी काढलेल्या लाबंि 

लाबं ओरखड्याला म्हणावे रखेानक्षी. 

जर ती रखेानक्षी वळणदार असेल नर म्हणावे व्याघ्रनक्षी. 
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कुशल चप्रयकर पे्रयसीच्या ्तनानंा आवळताना पािही बोटांनी एक नक्षी काढतात. 

चतला म्हणावे मयरुनक्षी. हे कौशल्यािे काम आहे. 

अगदी अशीि नक्षी पण ्तनाचं्या अग्राभोवती चिमकुली , जणू पाि पाकळयांिे फ़ूल, 

चतला म्हणावे सशाच्या पायािी उडी नक्षी 

पािही राकट बोटे गोऱ्या चनतंबावंर चनदषयपणे दाबून धरली असता त्सयािंी जेव्हा चनळी 

नक्षी उमटते चतला म्हणावे नीलकमलपत्रनक्षी. 

प्रवासाला चनघताना पती आपल्या पत्सनीच्या माड्ंया चकंवा ्तनावंर नखाचं्या रखेा 

उमटवून जातो. त्सयाला ्मतृीरखेा म्हणतात.  अशा िार ररे्ा एकमेकाजंवळ उमटवतो. 

हे झाले नखपरुाण. इथे चदलेल्या खणुा या केवळ उदाहरणेि आहेत.  

परुुर् आपल्या कल्पनाचवलासाने असखं्य प्रकारच्या खणुा उमटवू शकतात. त्सयामळेु या 

सवाांिी सूिी वगैर ेकरणे अशक्य आहे. वात्स्यायनािे तर असे मत आहे की पे्रमात चित्रवैचित्र्य हवेि. 

त्सयामळेुि तर कामिीडामंध्ये आचण ६४ कलामंध्ये व नेत्रपल्लवींमध्ये चनष्णात गचणकाकंडे परुुर् 

आकृष्ट होतात. 

नखािंी नक्षी चववाचहत चस्त्रयावंर करू नये. मात्र ्मतृीचिन्हे म्हणून कधीतरी तसे 

करायला हरकत नाही. 
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जनु्या पे्रमचिन्हाकंडे पाहून स्त्रीला 

पे्रमािे भरते येते भले त्सया खणुा चकतीही जनु्या व 

अ्पष्ट असो. पण चतच्या ्मतृीत त्सया ताज्या 

असतात. जर अशा खणुा शरीरावर चमरवता येत 

नसतील तर हळू हळू पे्रम चमलनाप्रमाणेि कमी 

कमी होत जाते. 

जेव्हा एखादी अनोळखी व्यक्ती 

स्त्रीच्या अंगावर अशा खणुा पहाते तेव्हा त्सया 

स्त्रीबद्दलिा आदर आचण आकर्षण वाढते. 

पे्रमचिन्हािंा असा सभंार 

चमरवणारा परुुर्ही अगदी सहजासहजी वश न 

होणाऱ्या चस्त्रयाचं्याही आकर्षणास पात्र असतो. 

कारण या उत्सकट पे्रमचिन्हाहूंन पे्रमाला पे्रररत 

करणार ेजगात दसुर ेकाहीि नाही.  
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चवभाग दसुरा 

पाठ पािवा 

 

िावा घेणे 

िुबंनासाठी योगय असलेली प्रत्सयेक जागा िावण्यासाठीसाठीही योगय समजावी. मात्र 

वरिा ओठ, तोंडािा आतला भाग आचण डोळे हे िुबंनासाठी योगय असले तरी िावा घेण्यासाठी मात्र 

नाहीत यािे भान (बेभान अव्थेतही) असले पाचहजे. 

दात छान असावेत. समप्रमाणात, ्वच्छ, िमकदार, न तटुलेले, आचण धारदार 

असावेत. त्सयानंा रगंवता आले पाचहजे. 

बोथट, वाकडेचतकडे, पढेु 

आलेले, सैल, अतीमोठे , खरखरीत असे 

दात असू नयेत. 

िाव्याच्याही तरह्ा 

असतात. 

िोरटा िावा 
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सजुलेला िावा 

चटंब िावा 

रखेा िावा 

पोवळेरत्सनजचडत िावा 

रत्सनहार िावा 

ढगफ़ुटीिा िावा 

वराह (डुक्कर) िावा 

सभोवतालिी कातंी 

लालसर गलुाबी होईल इतपति 

घेतलेल्या चकंचितशा हळुवार हलक्या िाव्याला िोरटा िावा म्हणावे. 

जेव्हा आससुलेल्या िाव्याने कोमल कातंीवर दोन्ही बाजूनंी खड्डा पडतो तेव्हा तो 

सजुलेला िावा असतो. 

जेव्हा फ़क्त छोटु्टशा जागी वरच्या व खालच्या एकेकाि दाताने कलाकारासारखा पे्रमात 

चिबं होऊन चनसटता िावा घेताना एक सहुाना चटंब उमटतो तेव्हा त्सयाला म्हणावे चटंब िावा. 

जेव्हा सवष दातांनी चमळून अशा चटंबािंी एक ररे्ा बनते तेव्हा तो होतो रखेाचंकत िावा. 
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जेव्हा चप्रयेिी रसरशीत कांती पाहून अनावर इच्छेने दात आचण ओठ असे दोन्ही चमळून 

िावा घेतला जातो तेव्हा जे उमटते तो पोवळे रत्सन िावा. ओठानंी उमटतात ते पोवळे आचण दातांनी 

उमटतात ते चहर.े 

पे्रमालापाच्या अधषवट धुदं अव्थेत जेव्हा सवष दातांनी मोठा िावा घेतला जातो तेव्हा 

तो बनतो रत्सनहार. 

धुदंीच्या भरात ्तनावंर ढगफ़ुटीिा िावा उमटवतात. जेव्हा िावा असमान असतो 

आचण दाता दातातील मधल्या जागेतून एक सुदंर नक्षी बनते तेव्हा ती ढगफ़ुटीसारखी चदसते.  

आत्सयंचतक बेभान अव्थेत वराहनक्षी उमटते. एकाबाजूला एक अशी जाड रखेानक्षींिी 

रागं दडं चकंवा ्तनावंर उमटवली जाते तेव्हा चतला वराह नक्षी म्हणावे. 

िावा घेण्यासाठी लसुलशुीत जागा जा्ति वेड लावते. अशा खळुया क्षणाला खालच्या 

ओठावर िोरटा िावा, चकंवा सजुलेला िावा चकंवा फ़ारतर चटंब िावा घेतला जातो. तनामनाच्या बेधुंद 

क्षणाला सजुलेला िावा आचण प्रवाळ रत्सनािंा िावा गालावर घ्यायिा असतो. बेभान वादळी मौसमात 

घेतलेले झोंबणार ेिुबंन, नखािंी नक्षी आचण िाव्यािंी नक्षी हे गालािे दाचगने समजावे. त्सयातही डावा 

गाल तर सकुोमल हळवा गाल. चप्रयकराला सदोचदत आमंचत्रत करणारा. 

मंत्रावलेल्या ्वप्नाव्थेतला रखेाचंकत िावा चकंवा रत्सनहार हे गळा, दडं चकंवा 

माड्ंयावंरिे कालातीत अलंकार समजावे. कपाळावर व माडंीवर रखेाचंकत िावा शोभून चदसतो. 
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चप्रयेच्या व्तुंवरही नखे आचण दाताच्या खणुा केल्या जातात. जसे चबदंी, कुडी, 

झमुका, वेणी, पानािा चवडा चकंवा तमाल पत्र यावंर चप्रयकराने आपल्या खणुा उमटवून आपली इच्छा 

प्रकट करावी. िावा ही सखुमय जीवनािी खूण असते. 

हे झाले िावा महात्सम्य 

िावा घेताना त्सया त्सया दशेातल्या िालीररती आचण देशॊदशेीच्या चस्त्रयाचं्या 

आवडीचनवडी लक्षात घेऊन मगि प्रयोग करावेत. 

मध्य भारतातल्या, म्हणजे गंगा जमनुा खोऱ्यातल्या चस्त्रया सयंचमत असतात आचण 

त्सयानंा िावणे, नखोड्या मारणे असले बाष्कळ प्रकार आवडत नाहीत. 

बाचल्हक प्रदशेातल्या ( आतािा बलिुी्तान) चस्त्रयानंा ईश्काच्या भरात िापट्या 

मारलेल्या आवडतात. 

अवंचतकानगरीतल्या चस्त्रयानंा (आतािे उज्जैन) नाचवन्यपूणष पे्रमप्रकार व चित्रचवचित्र 

प्रयोग करायला व अनभुवायलाही आवडतात.  

महाराष्रदशेीच्या रचसक चस्त्रयानंा िौसष्ट कलातं प्राचवण्य चमळवायला आवडते. त्सया 

कलासक्त असतात. पण गलुगुलु ुपे्रमालापाचं्या भरात कानांशी कुजबजुताना त्सया सडेतोड कठोर शब्द 

वापरतात. आचण त्सयानंा तसेि ऐकायलाही आवडते. त्सयािंी पे्रमािी पे्ररणा तीव्र असते.   
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पाटलीपतु्र( आतािे पाटणा) मधील चस्त्रयाचं्या आवडीचनवडी महाराष्रातल्या कलासक्त 

चस्त्रयापं्रमाणेि असतात. पण त्सया बाहेरून फ़ारि सभ्य साळसूद असतात आचण एकातंात आपले रगं 

दमादम उधळतात. 

द्रचवड  दशेातील (तचमळ) चस्त्रयानंा आकातं होई्तो दाबलेले आचण घासलेले आवडते. 

पण त्सयािें रतेपतन हळू हळू होते. त्सयामळेु त्सयानंा खूप चवलंचबत पे्रम आवडते. 

वाराणसीच्या चस्त्रया मध्यमा, मनाने सकुोमल असतात. त्सयानंा सवषि सखुािंी सयंचमत 

ओढ असते आचण कुजबजुताना, कठोर शब्द, चशव्या वगैर ेत्सयानंा अचजबात सहन होत नाहीत. 

अवंतीच्या चस्त्रयानंा िुबंनांत आचण िावण्यात चवशेर् रस नसतो पण चवचवध 

कामचिडािंी आचण आसनािंी त्सयानंा ओढ असते.  

माळव्यातील ( आतािा मध्यप्रदशे) चस्त्रयानंा आचलंगन आचण िुबंनािी ओढ असते पण 

सलणार ेशब्द त्सयानंा दूर लोटतात. आचण त्सयानंा मनवायिा सलुभ मागष म्हणजे हलक्या सलत्सया 

िापट्या.  

अचभरा आचण चसधं ुनदीच्या पाि नद्याचं्या खोऱ्यातील ( आजिा चसधं व पजंाब) 

चस्त्रयानंा औपररष्टक आचण मखुचिडन आवडते. 

अपराचतकेतील चस्त्रयानंा तीव्र शरीरसखुािी ओढ असते आचण त्सयाचं्या कामचिडेच्या 

बहरक्षणानंा त्सया सतत त्सस त्सस असा आवाज करतात.   
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लाट प्रदेशातील चस्त्रयािंी लालसा तर आत्सयंचतक तीव्र असते आचण त्सयाही त्सस त्सस 

असा ध्वनी करतात. 

स्त्री राज्य, कोसला येथील चस्त्रयािंी कामलालसा अनावर असते व त्सयािें रते जा्त 

असते. त्सयानंा कामसखुाच्या भरतीसाठी और्धे ( भागं वगैर ेउद्दीपक पेये) प्यायला आवडते.  

आंध्र दशेातील चस्त्रया सकुुमार, कमनीय व नाजकु असतात. त्सयानंा सखुािी आसक्ती 

असते आचण त्सयानंा भरपूर पषु्टावलेले सखु आवडते. 

गंददशेातील लावण्यवतींिी शरीर ेसकुोमल नाजकु असतात आचण त्सया गलुगुलु ुरसाळ 

बोलतात.  
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या सवाांहून सवुणाषभािे मत मात्र चितंनीय आहे. त्सयािे म्हणणे व्यक्ती चततक्या प्रकृती. 

त्सयामळेु अमकु एका प्रदेशातील चस्त्रया अमकुि प्रकारच्या असतात असे चवधान करणे िकुीिे आहे. 

त्सयािबरोबर वसे्त्र आचण खेळाबंरोबरि आवचडचनवडींिी आदान प्रदान िालूि असते आचण त्सयामळेु 

कामचिडािें प्रकार मूळ जागावंरून ओळखावेत पण गावावरून भाव जोखण्यािी िूक नये. 

आचलंगन , िुबंन आदी गोष्टी कधी कधी कराव्यात त्सयािेही चनयम आहेत. ज्यानंी 

कामािे उद्दीपन होते आचण समोरच्या व्यक्तीिा कामरस जागतृ होत जातो अशा चिया कलाप आधी 

करावेत आचण ज्यातून ्वतःला सखु आनदं चमळतो ते कामचिडेच्या ऐन भरात करावेत. 

या चवर्यावंर काही काव्यही आहे 

परुुर् जेव्हा स्त्रीला िावू जातो 

स्त्रीने दपु्पट आवेगाने त्सयाला िावावे 

त्सयाने जर चबदूं चदला 

तर त्सयाला चतने रखेाचंकत िावा घ्यावा 

आचण त्सयाने जर रखेाचंकत िावा घेतला 

तर चतने त्सयाच्या माचंडवर ढगफ़ुटी गोंदावी 

त्सयाने जर चतला िापटी मारली 

चतने महायदु्धि पकुारावे 
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यदु्धात चतने चप्रयकराच्या चझजं्या घट्ट मठुीत धराव्यात 

आचण त्सयािी मुंडी सरषकन खाली खेिून  

त्सयाच्या खालच्या ओठािें करकच्िून िुबंन घ्यावे 

कामाच्या धुदंीत चतने ्वतःिे डोळे गच्ि चमटावेत 

आचण त्सयाच्या शरीरािा जो भाग हाती लागेल त्सयािा िावा घेत सटुावे 

चदवसा ढवळया, गावंात चफ़रतानाही  

जेव्हा चतिा चप्रयकर चतला आपल्या अंगावरच्या पे्रमखणुा दाखवतो 

चतने सूिक हसून मान चफ़रवावी व त्सयाला चडविल्यासारखे करावे 

आचण रागारागाने आपल्या अंगावरच्या खणुा दाखवाव्यात. 

अशा प्रकारच्या उच्छंृखल वागण्याने स्त्री परुुर्ािें पे्रम वयानसुार कमी होण्याऐवजी 

शतकपयांत वाढि जाते. 
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चवभाग दसुरा 

 

पाठ सहावा 

पहुडणे आचण चमलनािे प्रकार 

चफ़रता चफ़रता, उभ्या उभ्या चकंवा नतंर बैठकीिे पे्रम करून झाल्यावर शय्यामंिकावर 

कामसखुािे अत्सयचु्ि ्वप्नवत क्षण अनभुवायिे असतात. 

चमलनाच्या गंधमय क्षणी मगृी स्त्रीने असे पहुडावे ज्यामळेु चतिी योनी जा्तीत जा्त 

चव्ताररत असेल. या उलट हच्तनी स्त्री ने चनम्न चमलनाच्या क्षणाला असे पहुडावे की चतिी योनी 

कमीत कमी चव्तार पावेल. पण जेव्हा बरोबरीिे मीलन असेल तेव्हा मात्र सामान्य तऱ् हेनेि पहुडणे 

योगय. हच्तनी आचण मगृी चस्त्रयानंा जे लागू आहे तेि अचश्वनींनाही लागू पडते. चनम्न चमलनासाठी 

और्धींिा वापर करून कमीत कमी वेळेत जा्तीत जा्त सखु चमळवता येते.  

 

मचृगणीने शयनािे तीन प्रकार करून पहावेत 

सताड उघडी मदु्रा 

जाभंई दतेाना होते तशी मदु्रा 

इंद्रपत्सनीिी मदु्रा 
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डोके कमी उंिीवर आचण शरीरािा कमनीय मध्यभाग उिललेल्या अव्थेत 

पहुडल्यावर जी अव्था चदसते ती सताड मदु्रा. अशा वेळी परुुर्ाने वेगवान अचनरोध हालिालींसाठी 

एखाद ेओले उटणे, द्रव, चकंवा तैल वंगणािा वापर केल्यास अचधक सखुािी प्राप्ती होते. 

मचृगणी जेव्हा ्वतःिी पावले जळुवून आपल्या कोवळया माड्ंया उंि करून दोन्ही 

चदशानंा पूणष चवलग करते तेव्हा जी च्थती होते त्सयाला जाभंई मदु्रा म्हणावे.  

जेव्हा स्त्री गढुघे मडुपनु पावलानंा माड्ंयापंयांत आणून माड्ंया पूणषतः चव्ताररत करते 

तेव्हा त्सयाला इंद्राणी मदु्रा म्हणावे. अथाषत ही सोपी नाही. ती जमवायला लवचिक शरीर व योगािी गरज 

आहे. सखुाच्या कडेलोटासाठी या मदेु्रिा वापर होतो. 

 आचलंगन आसनािा वापर चमलनारभंात होतो. आचण धडधाकट अचश्वनी चस्त्रयानंा 

गुंतागुंतीिी आसने आचण दाबण्याच्या आसनािंा उपयोगही मैथनुारभंी करता येतो.  

 

जेव्हा स्त्री आचण परुुर् आपल्या पायानंी एकमेकानंा घट्ट चवळखा घालतात तेव्हा ते 

आचलंगन आसन. हे आचलंगन आजबुाजूनेही (कुशीवरिे) करता येते वा उताणे राहून एकमेकावंर 

असतानाही करता येते. जेव्हा स्त्री चकंवा परुुर् चकंवा दोघे आपल्या कुशीवर असतात तेव्हा ते 

कुशीवरिे आचलंगन असते. कुशीवरच्या आसनात परुुर् आपल्या डाव्या अंगावर आचण स्त्री आपल्या 

उजव्या अंगावर झोपलेली असावी असा सकेंत आहे. आचण हा चनयम सवष प्रकारच्या चस्त्रयानंा लागू 

पडतो. 
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चवळखा घालून झाल्यावर जेव्हा स्त्री आपल्या माड्ंयातं चप्रयकराला गच्ि आवळते 

तेव्हा ते दाबण्यािे आसन बनते. 

जेव्हा स्त्री आपली एक माडंी चप्रयकराच्या माड्ंयातूंन गुंतवते तेव्हा ते गुंतवळ आसन 

बनते. 

 

जेव्हा स्त्री चप्रयकरािे चलंग आपल्या योनीत अडकवून ठेवते तेव्हा ते अचश्वनीआसन 

बनते. या साठी बरीि तयारी लागते व आंध्रदशेातील चस्त्रया यात वाकबगार जाणल्या जातात. 

वर चदलेली सवष आसने बभ्रव्याने साचंगतली आहेत.  

 

सवुणाषभाने मात्र यात अजून काही भर घातली आहे.  

जेव्हा कामागनीने िेतलेली चप्रया उताणी पहुडल्यावर आपले दोन्हीही पाय  सरळसोट 

उंिावते त्सया अव्थेला त्सयाने अभ्यतु्सथानासन अस ंनाव चदल ंआहे.  

जेव्हा कामातरु पे्रयसी आपले दोन्ही पाय उंिावून चप्रयकराच्या खादं्यावर टाकते तेव्हा 

त्सयाला तो जाभंई आसन म्हणतो 
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आचण जेव्हा नखरले चप्रया आपल्या माड्ंया चढम्म जळुवते आचण मग अक्षरशः 

गढुघ्यावंर आलेला चप्रयकर चतिी दोन्हीही पावले जळुवून आपल्या भरदार छातीशी टेकवतो आचण 

आवळतो त्सयावेळी ते  बनतं आवळलेल ंआसन. 

जेव्हा चतिा फ़क्त एक पाय पसरलेला असतो तेव्हा ते अधष दबावा आसन असत ं

जेव्हा स्त्री आपला एक पाय चप्रयकराच्या खादं्याभोवती टाकते व दसुरा सरळ करते व 

नतंर तो दसुरा पाय खादं्यावर टाकून पचहला सरळ करते. अशा तऱ् हेने दोन्हीही पाय आलटून पालटून 

खादं्यावर टाकते व सरळ करते तेव्हा त्सयाला बाबूं चिरल्यािे आसन म्हणतात. 

 

जेव्हा पे्रयसीिा एक पाय चप्रयकराच्या डोक्यावर ठेवून दसुरा सरळ केलेला असतो 

तेव्हा त्सयाला चखळा मारणार ेआसन म्हटले आहे. 

जेव्हा परुधं्री दोन्ही पायािंी मटुकुळी करून ते ्वतःच्या छातीशी टेकवते तेव्हा ती ककष  

(खेकडा) आसन असते. 

जेव्हा चनमूळत्सया माड्ंया उंिावून एकमेकातं गुंतवलेल्या असतात तेव्हा ते बनते बदं 

आसन. 

जेव्हा मदचनकेच्या एखाद्या नखरले क्षणी मदम्त जलु्मी जाघंा एकमेकातं गुंतवलेल्या 

असतात तेव्हा ते बनते कमलासन. 
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जेव्हा चटपूर भावक्षणाला चप्रयकर पे्रयसीच्या शरीरािा चवळखा न सोडवता चतच्या व 

्वतःच्या शरीराभोवती चफ़रतो आचण तीही त्सयाला सतत ्वतःच्या चवळख्यात ठेवून त्सयाला 

्वतःभोवती चफ़रवते त्सयाला चफ़रतीिे आसन म्हणावे. यासाठी दखेील बरीि तयारी लागते. 

सवुणाषभाच्या मते अशा प्रकारिी आसने खळाळत्सया पाण्यात करणे अचधक सोपे जाते. 

कधी उभ्याने, कधी बसून तर कधी झोपून ही आसने पाण्यात करता येतात. पण वात्स्यायनाच्या मते 

पाण्यात अशा आसनािंा वापर करणे हे धमाषने चनचर्द्ध मानले आहे. 

 

जेव्हा यगुलुपे्रचमक एकमेकांिा चकंवा खाबं चकंवा चभतंीिा आधार घेतात आचण उभ्यानेि 

चमलनात दगं होतात तेव्हा ते बनते आधारािे मैथनु. 

पण जेव्हा चप्रयकर चभतंीच्या आधाराने उभा असतो, आचण त्सयाच्या जळुलेल्या हातावंर 

चनतंब ठेवून िढून बसलेली त्सयािी पे्रयसी आपल्या नाजकु हातािंा घट्ट चवळखा परुुर्ाच्या मानेभोवती 

घालते आचण पायाच्या पोटऱ्यािंा चवळखा त्सयाच्या कमरभेोवती घट्ट करते आचण चभतंीला टेकलेल्या 

आपल्या पावलाचं्या मदतीने झोके घेते व चमलनािा आ्वाद घेते तेव्हा ते असते तरगंासन. 

स्त्री जेव्हा आपल्या हातापायाचं्या आधाराने एखाद्या ितषु्पाद प्राण्याप्रमाणे 

जचमनीलगत रहाते आचण चप्रयकर जेव्हा एखाद्या बैलाप्रमाणे चतिा ताबा घेतो त्सयाला म्हटले जाते गो 

आसन. इतर वेळी छातीशी जे जे केले जाते ते अशा वेळी पाठीशी केले जाते. आचण अथाषति मऊ 

्तनावंर परुुर्ाच्या राकट पजंािंा ताबा असतो. 



 कामसूत्र 

 www.esahity.com 

याि प्रकारे कुत्रा, बकरी, हररण अशासारखे चमलन, गाढव करते तसे रासवट चमलन, 

माजंर, घोडा मारतो तशी उडी, वाघ मारतो तशी झेप, हत्तीि ंआवळण,ं अ्वलाि ंगदुगदुणं, अशी सवष 

प्राण्यािंी वेगवेगळी वैचशष््टये आजमावून पहायला हरकत काय आचण कोणािी? स्त्री आचण परुुर् 

दोघाचं्या रक्ताला  वैचवध्यािी आतष ओढ असते, व ती अशी  पणुषत्सवाला नेता येते. 

जेव्हा एक दाडंगा परुुर् दोन चस्त्रयाशंी चमलन करतो तेव्हा ते सयंकु्त चमलन असते. 

जेव्हा एक परुुर् अनेक चस्त्रयाशंी एकचत्रतपणे चमलनसखु घेतो तेव्हा त्सयाला गायींच्या 

कळपािे चमलन म्हणतात. 

या चशवाय इतरही चमलनािे प्रकार आहेत ज्यातं पाण्यात चमलनाअिा आनदं 

उपभोगला जातो. एक हत्ती अनेक हत्तीणींशी पाण्यात खेळतो. चकंवा बकऱ्या आचण हररणीसारखा 

पाण्यातल्या चमलनािा आनदं घेता येऊ शकतो. 

ग्रामनेरी भागात अनेक तरुण परुुर् आपल्यातल्या एखद्याच्या पत्सनीशी एकत्रीतपणे 

कामिीडा करतात. कधी आळीपाळीने तर कधी एकसाथ. एकजण चतला पकडतो, दसुरा चतच्या 

मखुाशी, इतर चतच्या इतर अंगाशंी झोंबतात आचण आनदं लटुतात. 

अशाि प्रकारिा एकचत्रत कामिीडा एका वेश्येबरोबर अनेक परुूर् करतात चकंवा कधी 

कधी राजाच्या अनेक राण्याचं्या जनानखान्यात सापडलेल्या एकट्यादकुट्या परुुर्ासोबतही असा 

प्रकार घडून येतो.  
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दचक्षणेतील काही दशेातं 

गदुद्वाराच्या सभंोगािी प्रथा आहे. हे 

हीनप्रकारिे चमलन मानले जाते. 

 

अशा प्रकारे चमलनाच्या चवचवध 

परकाराचं्या माचहतीिा समारोप होत आहे.  

 

हुर्ार, प्रचतभाशाली माणसे 

चमलनािे चवचवध प्रकार ्वतःच्या 

अक्कलहुर्ारीने चनमाषण करतात. कधी पक्षी तर 

कधी प्राण्याचं्या चमलनातून त्सयानंा कल्पना 

सिुतात. अशा परुुर्ाबंद्दल चस्त्रयाचं्या मनात 

नेहमीि मैत्री, पे्रम आचण आदरािी भावना 

असते. 
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चवभाग सातवा 

कामिीडेतील िापट्या, थपडा आचण त्सयातून चनघणार ेध्वनी 

कामिीडा व सभंोग हे एका अथी द्वदं्वयदु्धासारखेि असतात. मळुाति हे दोन 

चवरोधातंलं आकर्षण असतं. आचण त्सयामळेु त्सया पे्रमात चवरोध ठासून भरलेला असतो. या चवरोधी धन 

ऋण भाराचं्या एकत्र येण्यातून काही चठणगया उडताति. यातून आवेगपूणष पे्रमािी पररसीमा होते. 

पे्रमाच्या आवेगात एकमेकांच्या शरीरावर आघात करण्याच्या आचण त्सयातूनही आनदं आचण सखुािी 

चनचमषती करण्याच्या काही चवशेर् जागा आहेत त्सया अशा.: 

खादंे 

डोकं 

उरोजाचं्या मधली जागा 

पाठ 

जाघंा आचण शरीरािे कें द्र्थान 

चनतंबािंी बाजू 

इत्सयाचद. 
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आघात िार प्रकार ेकरावा : 

उलट्या हातािी थप्पड 

बोटांना जळुवून द्रोणासारखा पोकळ आकार करून 

मठुीने, बकु्के मारून 

हातािी बोटे पसरून पजंा करून 

 

अशा आघातानंी चप्रयकर वा पे्रयसीच्या मखुातून वेदनेिे हुकंार उमटतात ज्यांतून 

सभंोगासाठी वातावरणचनचमषती होते. हे ध्वनी आठ प्रकारिे असतात. 

चहकंार : नाकाद्वार ेचह ंचह ंअसा आवाज 

हुकंार : घशाद्वार ेघनगंभीर घमुण्यािा ध्वनी 

कूजन : पक्शासारखे कू कंू आवाज  

रूदन : रडल्यासारखा आवाज 

फ़ूत्सकार : जीभ आचण टाळूच्या सगंमाने फ़ू्र फ़ू्र असा आवाज 

फ़ट्कार : टाळूवर जीभ आपटून फ़्ट फ़्ट असा आवाज 
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सूत्सकार : श्वास जोराने घेण्या सोडण्यािा ््््सस् ््््स असा आवाज 

प्लत्सकार : िक् िक् च्िक् असा आवाज 

याचशवाय मातभृार्ेतले शब्द (जसे आई , ओ मा)ं चकंवा चनरथषक आवाज, चकंवा ना ना 

असे नकाराथी चवरोधािे आवाज वेगवेगळया व्यक्ती काढतात. तसेि कोचकळा चकंवा कबूतरासारखे 

चकंवा भूगंयासारखे चकंवा वेगवेगळया पक्षािें आवाज घशातूंन उमटतात.  

परुुर्ाने आपल्या पे्रयसीला माडंीवर बसवून चतच्या पाठीवर बकु्क्क्या चकंवा िापट्या 

माराव्यात. मग तीही त्सयाच्यावर चशव्यािंी लाखोली वहात आचण चहकंार, हुकंार चकंवा फ़ुत्सकार करत 

त्सयाच्या अंगावर आघात करते. सभंोगाच्या पढुच्या पायऱ् या सरुू करताना चतच्या उरोजाचं्या मधल्या 

घळीमध्ये परुुर्ाने उलट्या हाताच्या थपडा मारत रहावे. सरुूवातीला हळू हळू थोपटल्यासारखे करावे, 

पण नतंर आघातािंी तीव्रता वाढवत न्यावी. त्सयायोगे स्त्रीिा कामागनी प्रज्ज्वलीत होत जातो. आचण 

मैथनुािी तीव्रता वाढत जाते. 

 

अशावेळी सवयीनसुार वा त्सया त्सया व्यक्तीच्या प्रकृतीनसुार चहकंार चकंवा इतर ध्वनी 

चनघू लागतात. जेव्हा परुूर् एका हातािी ओजंळ करून पोकळ हाताने पे्रयसीच्या डोकीवर फ़त्सकार 

करतो त्सयाला प्रश्रीतक असे म्हणतात. यातून मखुातून फ़त् चकंवा फ़ुत् असे ध्वनी येतात आचण मैथनु 

चियेच्या वरच्या अव्थेत रडण्यािे चकंवा उसासे टाकण्यािे आवाज चनघतात. फ़त्सकारािा आवाज 

बाबूं चिरल्यासारखा असतो आचण फ़ुत्सकारािा आवाज पाण्यात काही व्तू पडण्याशी चमळता जळुता 

असतो. आसासून िुबंन घेताना स्त्रीने ््््स असा चसत्सकार करावा. उते्तचजत अव्थेत नवथर 
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स्त्रीच्या तोंडून नकारािे चकंवा “सोडा ना, नको ना “ असे चवनवणीिे चकंवा “ अगं आई, अर ेबाप र”े असे 

शब्द आचण सु् कार,े उसासे, रूदनािे आवाज चनघत असतात.  

सभंॊगाच्या सवोच्ि क्षणाच्या जवळ जातानंा परुुर्ाने स्त्रीिे ्तन, जाघंा आचण 

चनतंबाचं्या बाजूला पसरलेल्या पजंाने घट्ट आवळावे, सवषशक्तीचनशी इतके दाबावे की चतच्या मखुातून 

हचंसनीसारखे आवाज उमटतील.  

या चवर्यावर दोन सुदंर श्लोक चकंवा कचवता आहेत 

पौरुर्ात धसुमसुळेपणा आचण खरखरीत राकटपणा असावा 

स्त्रीत्सवात नाजकुता, कोमलता, अनभूुती, आचण सौंदयाषसक्ती असावी 

उते्तचजत िेतनेच्या तीव्रतेत कधी उलटेि घडून येते 

पण ती अव्था जा्त काळ रहात नाही आचण पूवाषव्था येतेि. 

वक्ष्थळािा चत्रकोण, डोक्यािी कैिी, गालािी खळी आचण उरोजावंरिी नाजकु कळी 

यावंर थोपटण्यािे िार वेगवेगळे प्रकार करून 

एकूण आठ प्रकारानंी मैथुनािा आनंद वाढवता येतो 

दचक्षणेतील परुुर्ािंी ही खाचसयत आहे की 

ते स्त्रीच्या वक्ष्थळावंर ्पष्ट चदसतील अशा खणुा उमटवतात. 
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वात्स्यायनाला हे प्रकार पसतं नव्हते आचण त्सयानंा तो वेदनामय, जगंली आचण 

अनकुरणास अयोगय मानतो. 

त्सयािबरोबर एका प्रातंातली चवचशष्ट मैथुनपद्धती इतरत्र वापरणे अयोगय असे तो मानतो. 

तसेि त्सया त्सया प्रातंातही त्सयािा अचतरके होऊ नये असे त्सयािे मत आहे. पािंाळ दशेाच्या राजाने 

आपल्या माधवसेना नावंाच्या पे्रयसीिा मैथनुाच्या वेळी मारून मारून जीव घेतला. कंुतल दशेीच्या 

सतकणी शातवाहनाने राणी मलयावतीिा कात्रीने प्राण घेतला. तर नारदेव राजाने हात मोडलेले 

असतानाही एका नतषकीला कायमिे अंध केले. म्हणून मैथनुाच्या अत्त्यचु्ि अव्थेतही सारासारचववेक 

जागा असला पाचहजे. 

या सवष कृत्सयानंा कोणताि चनयम लागू होत नाही. सभंोगिीयेच्या भरात हातून काय 

घडेल ते ताब्यात रहात नाही.  

न सवषदा न सवुाषस ुप्रयोगा साम्प्रयोचगका 

्थाने देशे ि काले ि योग ऐर्ा ंचवधीयते 

मैथनुाच्या आवेगात कामागनीच्या प्रज्ज्वलीत अव्थेत शरीराच्या हालिालींवर क्षचणक 

अचनबांध मकु्ताव्थेिा अनभुव येतो. लगाम सटुलेला घोडा जसा मोकाट उन्मुक्त अव्थेत आंधळया 

वेगाने र्त्सयातले खड्डॆ, आचण अडथळे यानंा न जमुानता ससुाट सैरावैरा सटुतो. तसेि काहीसे 

मैथनुाच्या अनावर आवेगातल्या जोडप्यािे होते. िेतनेिा अगनी जसजसा पेटत जातो तसतसे 

चविारािें लगाम सैल होतात आचण त्सया वणव्याच्या भरात काहीही अचतरके होऊ शकतो. म्हणूनि 

कामशास्त्रािा अभ्यास केलेल्या व्यक्तींना त्सया भरातही सयंमािे आचण सारासरचववेकािे भान ठेवता 
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येते. स्त्रीच्या नाजकु अंगांिे रक्षण करूनि चतच्या सपूंणष सौंदयषपूणष आत्समशक्तीिा आ्वाद घेता येतो. 

कामिीडािें सवष प्रकार सवषकाळ करण्यासाठी नसून योगय वेळ आचण योगय जागीि ते उपयोगात 

आणायला हवेत. 

कामकलेत चनपणु असलेल्या 

परुुर्ानंा वेगवेगळया चस्त्रयाशंी कसे वागावे ते 

िागंले कळते. प्रत्सयेक स्त्री वेगळी असते. 

प्रत्सयेकीला वेगवेगळया आवाजािंी आवड 

असते. कुणािे मन गलुगुलु ु गजुगोष्टींत रमते, 

तर कुणाला वासनामय उचद्दपक गोष्टी 

आवडतात. कोणी चशव्या आचण ताड फ़ाड 

बोलण्याने आकचर्षत होतात तर काहींना शदु्ध 

साचत्सवक शातंतेत सखुािी पररसीमा चमळते. 

त्सयामळेु स्त्री चकंवा परुुर्ाने आपल्या 

जोडीदारािी प्रकृती आचण आवड चनवड 

समजून घेऊन त्सयानसुार वागावे. 
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चवभाग आठवा 

परुुर्ी पद्धतीने वागणाऱ्या चस्त्रया आचण परुुर्ािी कायां 

जेव्हा मैथनुाच्या अचतरकेाने परुुर् शरीराने थकून जातो, आचण तरीही त्सयािे समाधान 

मात्र झालेले नसते, तेव्हा स्त्रीने त्सयाच्या सहमतीने  त्सयाला खाली उताणे झोपवावे आचण त्सयाच्या चिया 

आपण कराव्यात. यातून त्सयाला आराम तर चमळतोि, पण त्सयाच्या कुतहुलािे शमन होते आचण चतला 

एका वेगळया पद्धतीच्या संभॊगािा आनंदही चमळतो. 

हे करण्यािे दोन प्रकार आहेत.  

एकतर जेव्हा नेहमीप्रमाणे मैथनु सरुू असते. ती खाली पहुडलेली असते आचण तो 

मैथनु चिया करत असतो आचण मैथनु चिया अखंचडत िालूि रहाते आचण रचतसखुामध्ये कसलीि 

बाधा येत नसते.  

दसुरा प्रकार म्हणजे जेव्हा स्त्री परुुर्ासारखे कायष करते. त्सयािी भचुमका वठवते. कधी 

कधी परुूर् सभंोग चिया करताना थकतो परतूं त्सयाच्या कामेच्छेिी तपृ्ती झालेली नसते. व नाचयकेिा 

कामदाह अजून शातं झालेला नसतो. अशा वेळी परुुर्ाला चतने उताणे झोपण्यास सागंावे. अशा वेळी 

चतच्या सैलसर केसातले फ़ूल त्सयाच्या छातीवर िरुगळावे. चतने आपली योनीही सपूंणष बहरलेल्या 

फ़ुलाप्रमाणे पूणष सैल सोडावी. ्वतःिे मऊ मऊ ्तन त्सयाच्या छातीवर अत्तराप्रमाणे घासावे. आचण 

ओठाचं्या च्मतातून श्वासा चनश्वासातूंन असे कामकु ध्वनी चनमाषण करावे की त्सयािी कामशक्ती उफ़ाळून 

येईल. आपल्या ओठानंा त्सयाच्या ओठाजंवळ नेऊन त्सयाला आसासून िुबंन घ्यायिी जबरद्त इच्छा 

चनमाषण व्हावी. त्सयाला ििुकारावे, फ़टकारावे आचण सागंावे की आधी त्सयाने चतला जसे छळले तसेि 
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आता ती त्सयाला छळून सूड घेत आहे. त्सयाला िापटावे, िावावे, आता चतने धसुमसुळे व्हावे, 

वेड्यासारखे खवळावे, उसळावे, थयथयाट करावा. अशा प्रकार े चतने परुुर्ाच्या अचधकाराने वागावे. 

यातही एक खास सखु, आचण आनदं असतो. 

स्त्रीला सखु दणे्यासाठी परुुर् जे जे करतो ते ते पौरुर् होय. ते कसे असते ते पहा 

यवुती पलंगावर पहुडलेली असता परुुर् गोड गोड गोष्टी बोलून चतला भूल पाडतो. 

शब्दाचं्या  मोचहनीिा पररणाम होत असतानाि त्सयाने चतिी वसे्त्र व अंतवसे्त्र सैल करण्यास सरुुवात 

करावी. असे करताना ती लटका चवरोध दाखवू लागते. अशा वेळी त्सयाने चतच्या अंगागंावर िुबंनािंा 

वर्ाषव करून चतिा तो वरवरिा चवरोध लळुापागंळा करून टाकावा. आचण जसजसे त्सयािे चलंग ताठ 

होत जाईल तसतसे त्सयाने चतच्या गपु्तागंावंर आचण कामचबदंवुर कधी हळुवार तर कधी मजबतुीने हात 

चफ़रवत रहावा. कधी हळुवार कुरवाळावे. कधी घट्ट आवळावे. कधी हुळहुळावे. कधी दाबावे. तरीही जर 

यवुती चवरोधािी पराकाष्ठा करत राहील तर त्सयाने आपले मनगट चतच्या दोन माड्ंयाचं्या मध्ये 

दमदारपणे खपुसून ठेवावे. जर चतच्या आचण त्सयाच्या चमलनािी ही पचहलीि वेळ असेल तर ती 

आपल्या माड्ंया घट्ट जळुवून ठेवील. ती जर अगदीि नवतरूण आचण अननभुवी कचलका असेल तर 

त्सयाने आपले हात चतच्या नकुत्सयाि उभाराला येणाऱ् या वक्ष्थळावंर दाबावे. अशा वेळी आपले हात 

्तनावंर ठेवून त्सयािें रक्षण करू पहाते.  

मग त्सयाने आपले हात चतच्या काखातूंन मागे नेऊन चतला ओढावे आचण चतच्या 

मानेच्या मागच्या बाजूने कुवाषळावे. जर ती अनभुवी आचण कामिीडािंी जाणती स्त्री असेल तर त्सयाने 

अशा वेळी दोघांनाही सखुािी अनभूुती चमळेल असे वागावे. अशा वेळी मनातून उठणाऱ् या तरगंाचं्या 

आचण अंतमषनाच्या आदशेाचं्या अनसुरून वागावे. मग त्सयाने चतिी वेणी, अंबाडा चकंवा मोकळे केस 
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मठुींनी धरून चतिी हनवुटी आपल्या बोटानंी वर उिलावी आचण ओठािें रसरसून िुबंन घ्यावे.  जर 

ती अननभुवी यवुती असेल तर अशा वेळी हट्टाने चवरोध करील आचण पापण्या घट्ट चमटून घेईल. चतच्या 

शरीराच्या बारीक बारीक हालिालींवर लक्ष ठेवून परुुर्ाने चतच्या अंतमषनािा कौल जाणून घ्यायिा 

प्रयत्सन करावा व चतला रचतसखु लाभेल असेि वागावे. 

सवुणाषभािे असे मत आहे की स्त्री सभंोगाच्या वेळी आपली नजर ्वतःच्या 

अवयवाकंडे चफ़रवत असते. अशा वेळी परुुर्ाने चतच्या सकेंतावंर लक्ष ठेवून तो तो अवयव घट्ट 

आवळावा चकंवा हळुवार कुरवळावा. 

स्त्रीिे मन वश झाले आहे हे ओळखण्याच्या काही खणुा आहेत. रतीसखुािा आनदं 

स्त्रीला होत आहे हे खालील सकेंतावंरून ओळखावे. चतच्या पापण्या अलगदपणे चमटल्या रहातील.   

चतिा सकंोि हळू हळू मावळत जाईल. चतिे शरीर आचण एकेक अवयव सैल पडत जातील. आचण ती 

आपल्या शरीरािे एक एक अंग त्सयाच्या शरीराच्या  अंगागंाशी चभडवू पाहील. अशा प्रकार े चप्रया 

्वतःला त्सयाच्या पौरुर्ाच्या ्वाधीन करून मोकळी होईल. 

या उलट, चतच्या जाणीवा उचद्दचपत झाल्यावर, रचतसखुािी इच्छा जागतृ झाल्यावर जर 

परुुर्ाकडून चतिे समाधान होत नसेल तर त्सयाच्याही काही खाणा खणुा असतात. 

ती अशावेळी चतिे हात झटकत रहाते. परुुर्ाला उठू दते नाही, दूर होऊ दते नाही. 

आचण तरीही जर तो दूर जाऊ लागला तर चतला अपमान झाल्यासारखे वाटते. ती िावते त्सयाला. 

लाथा बकु्क्याही मारते. आचण परुुर्ाने चिया थाबंवल्यावरही ्वतःि ते िालू ठेवते. अशा वेळी परुुर्ाने 

आपल्या बोटांनी चतिी योनी आधी हळू हळू कुरवाळावी आचण नतंर घासावी. अशा घासण्याने चतिी 
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योनी मऊ आचण सैल होत जाईल. तोवर त्सयािेही चलंग पनु्हा घट्ट आचण ताठ होत असेल. अशा योगय 

वेळी त्सयाने पनु्हा चलंग चतच्या योनीच्या आत सारावे व आपल्या कृतीला पनुः सरुुवात करावी. 

पौरुर्ी चिया एकदा नीट समजून घेऊ या 

उपसपृ्तक : पढेु मागे करणे 

मंथन : घर्षण व ढवळणे 

डंख : खपुसणे 

अवमदषन : घासणे 

पीचडतक : दाबणे 

आघात : जोर जोरात योनी मरुडणे 

वराह आघात :  डुक्करमसुडंी 

वरृ्भ आघात : बैल ढुशी 

चिमणी चवलास :  

सभंोगचियाचं्या चवचवधतेतून रजंकता चनमाषण होते. आचण वैवाचहक आयषु्यातला तोि 

तो पणा चनघून जातो. आधी साचंगतल्याप्रमाणे स्त्री परुुर् सबंधं म्हणजे केवळ दोन व्यक्तींमधले 

सामाचजक सबंंध नव्हेत. त्सयाचं्यातून चमळणारा आनदं हा इतर कोणत्सयाही आनदंाहून सवषशे्रष्ठ असतो. 
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हा आनदं चद्वगचुणत करण्यािा सवाषत िागंला मागष म्हणजे या सबंधंांत वैचवध्यािा िटकदार 

मसालेदारपणा आणणं. हे सबंधं सपक, अळणी असून िालणार नाहीत. आचण त्सयासाठी चनत्सय नूतन 

कल्पक गंमतीजमती करायला हव्यात. वर चदलेल्या सभंोग पद्धती ह्या केवळ उदाहरण समजाव्या.  

उपसपृ्तक : पढेु मागे करणे : जेव्हा चलंग योनीच्या समोरासमोर आणून व्यवच्थत आत 

सारून पढेु मागे करणे याला उपसपृ्तक म्हणतात.  

मंथन : घर्षण व ढवळणे : मंथन म्हणजे घसुळणे. रवीने ताक घसुळून लोणी काढतात 

ना तसे. ताठ चलंग हातात धरून योनीच्या आत घालून जोरजोरात ढवळणे व चफ़रवणे याला मंथन 

म्हणतात. 

डंख : खपुसणे : योनी थोडी खाली करून चलंग जेव्हा एकाि झटक्यात योनीत खपुसले 

जाते व अध्याषपयांत नेऊन पनु्हा थांबवले जाते तेव्हा स्त्री त्सया अपूणषतून अचधकाचधक सखुाकडे उभारत 

जाते. 

अवमदषन : घासणे. परुुर् आपल्या बाहूचं्या आधार े पे्रयसीिी कटी थोडी उंिावतो. 

आपले चलंग योनीच्या चनम्न भागाशी घर्षण करीत योनीच्या टोकाशी असलेल्या अचतसवेंदनशील 

भागापयांत पोिवतो त्सयाला अवमदषन असे म्हणतात. 

पीचडतक: दाबणे : यवुतीला वेदना होतील अशा तऱ् हेने चलंग योनीत खोलवर दाबून 

ठेवणे याला पीचडतक असे म्हणतात. 
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चनघाषत : जोर जोरात योनी मरुडणे : जेव्हा कामपे्ररणेने उचद्दचपत झालेला नायक चलंग 

पूणषपणे यवुतीच्या योनीच्या बाहेर काढून अत्सयंत शक्तीने  पनु्हा पनु्हा पूणषपणे आत घसुवतो व आत 

बाहेर करतो त्सयाला चनघाषत असे म्हणतात.  

वराह आघात :  डुक्करमसुडंी : डुक्कर आपल्या नाकाने जमीन खणतो. तसे चलंगाच्या 

कठोरतेने मदूृ योनीमध्ये एकाि बाजूने खणल्यासारखे करणे याला वराह आघात असे म्हणावे. 

वरृ्भ आघात : बैल ढुशी : बैलाला दोन चशगें असतात. व तो त्सयाचं्या आधाराने ढुशी 

मारतो. तसेि चलंगाने आलटुन पालटून योनीच्या दोन्ही अंगानंा घासण्याला वरॄ्भ आघात असे 

म्हणतात. 

चिमणी चवलास : सभंॊगाच्या अंचतम टप्प्यात सखुाच्या अंचतम क्षणी चलंग योनीच्च्या 

बाहेर पडू इचच्छति नाही. आचण जणू (इंचजनाच्या चप्टनप्रमाणे) आतल्या आति अयंत वेगाने मागे 

पढेु करीत रहाते. त्सयाला चिमणी चवलास असे म्हणतात.  

जेव्हा एक स्त्री परुुर्ाच्या भचुमकेत जाते तेव्हा या साऱ् या हालिाली (चवरुद्ध अंगाने) चतने 

कराव्यात व परुुर्ाने चनवांत पहुडून रहावे. 

मात्र नाचयकेला वरील साऱ् या चियाहूंन अचधक काही चिया (आसने) करण्यािी सधंी 

असते.  
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सदंश ं : आकड्यािे आसन : केसानंा लावण्यािा आकडा असतो तसे आसन. यात 

यवुती नायकािे चलंग आपल्या योनीत घॆऊन दाबून खूप वेळ तसेि धरून ठेवते. या आसनात 

नायकाला आपले चलंग एखाद्या सापळयाति अडकले आहे असा भास होतो. 

भ्रमरासन : भोवऱ् यािे आसन : हे आसान करण्यासाठी प्रयोगशीलता आचण चिकाटी 

हवी. यात यवुक आपला मध्यभाग उंिावून चलंग एखाद्या चखळयासारखे वर ठेवतो. व यवुती आपली 

योनी त्सयात अडकवून कंुभाराच्या िाकासारखी गरगरा चफ़रते. यात आनदं चमळतो. पण त्सयासाठी 

सवयीिी आचण उत्ससाहािी गरज आहे.  

पे्रखोचलत : झोपाळयािे आसन : यात परुुर् खाली झोपतो. व स्त्री त्सयाच्या चलंगात 

आपली योनी अडकवून झोपाळयासारखी मागे पढेु वा उजवी डावीकडे झलुत रहाते.  

स्त्री ही जात्सयाि नाजकु असते. त्सयामळेु हे सवष करत असताना ती समागमाच्या 

अत्सयचु्ि पायरीच्या आधीि थकण्यािी शक्यता असते. अशा वेळी परुुर्ाने आपले चलंग योनीच्या बाहेर 

न काढता, व सभंोगाच्या गतीला खीळ पडू नदतेा स्त्रीला खाली आणावे व आपण चतच्यावर जाऊन 

पढुिे काम सरुू करावे. 

सहसा स्त्री समागमात पढुाकार घेत नसते. चनदान सरुुवातीला तरी ती सकंोित असते. 

मात्र जेव्हा संभोगचियेिे सकुाणू चतच्या हाती सोपवले जाते व परुुर् नसुता पडून रहातो तेव्हा चतच्या 

अंतः ्फ़ुतीला उधाण येते आचण ती चतिे आजवर दबून राचहलेले अंतः्थ रगं उधळायला सरुुवात 

करते. यातून दोघानंाही आनदंािी खरी ओळख चमळत जाते. 

न त्सवेवतौ न प्रसूता ंन मगृी न ि गचभषणीम् 
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न िाचतव्यायतां नारीं 

योजयेत्सपरुुर्ायते 

अथाषत ऋतमुती (रज्वला), 

प्रसूता, गभषवती, अचतनाजकु नाचयका, अती लठ्ठ 

नाचयका यांनी परुुर्ािी भचुमका करू नये. 
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भाग नऊ : औपररष्टक चकंवा मखुसभंोग 

 

चकन्नर दोन प्रकारिे असतात. एक परुुर्ासारखे रहाणार,े वागणार;े दसुर े स्त्रीसारखे 

वेर्भूर्ा, नखर ेआचण बोलण्यािा अंदाज असणार.े  तीि नजाकत, तोि नखरलेपणा, तो साधेपणा, 

तोि लाजाळूपणा, तोि मवाळपणा, आचण तशीि चधटाईही. अगदी स्त्रीसारखाि असला तरी ती स्त्री 

नाहीि. त्सयामळेु स्त्रीच्या मध्यभागाशी, माड्ंयाच्या मध्ये करायिे कायषिम या चकन्नरांना तोंडानेि 

करावे लागतात. याला नावं आहे औपररष्टक. या चकन्नरानंा जे काल्पचनक सखु चमळते ते आचण 

उपचजवीकाही होते तॊ या औपररष्टकातूनि. औपररष्टक हे या स्त्रीचकन्नरांिे सवष्वि असते. 

परुुर्ाच्या पररधानात असणार े चकन्नर मात्र त्सयािंी इच्छा सपु्त ठेवतात. त्सयािें प्रदशषन 

करत नाहीत.  ते परुुर्ाच्या शरीराला माचलश करण्याच्या चमर्ाने हळू हळू परुुर्ाच्या अनावतृ्त 

शरीराच्या छातीवरून माड्ंयाकंडे माचलश करत जातात. माड्ंयाचं्या मध्यभागी पोहोिल्यावर माचलश 

करता करता परुुर्ािे चलंग मोठे आचण ताठ होऊ लागते. अशा वेळी ते त्सयाच्या खेल्ळत रहातात. जर 

परुुर्ाने त्सयांना चलंग तोडात घेण्यािा आग्रह केला नाही तर ते ्वतःि तसे करायला सरुुवात करतात. 

मात्र जर परुुर्ाने त्सयानंा आग्रह केला तर मात्र खूप आढेवेढे घेत रहातात व परुूर्ाच्या इच्छा 

अचधकाचधक अनावर करत नेतात. आचण परुुर्ािी इच्छा अनावर झाल्यावर मात्र चलंग तोंडात घेऊन 

त्सयाला हवे तसे सखु दतेात. 

चकन्नराचं्या औपररष्टकच्या आठ पद्धती आहेत. 
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नैचमचत्तक : वरवरिे 

पाश्वषतोदष्ट  : बाजूनंी िावणे 

बचहःसदंशं : बाहेरून दाबणे व दशं 

करणे 

अंतःसदंशं : आतून दाबणे 

िुचंबतक : िुबंन घेणे 

पररमषृ्टक : िोळणे 

आम्रिूचर्तक : आंब्याप्रमाणे िोखणे 

सगंर : चगळणे. पूणष तोंडात घेणे 

या आठही चिया िमािमाने करायच्या आहेत. चकन्नर दर चियेनतंर थाबंण्यािे नाटक 

करतो व यजमान परुुर् त्सयाला पढुिी चिया करण्यासाठी गळ घालतो. 

परुुर्ािे ताठ होत जाणार ेचलंग जेव्हा चकन्नर आपल्या ओठानंी हलकेि ्पशूषन आपले 

तोंड त्सयाभवती चफ़रवत रहातो त्सयाला नैचमचत्तक असे म्हणतात. या चियेतून परुुर् “जागा” होतो. 
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जेव्हा चकन्नर परुुर्ािे चलंगािे टोक हलक्या हाताने एखाद्या कळीला कुवाषळावे तसे 

बोटातं धरतो आचण चश्नाच्या बाजूनंा चिमणीच्या दातांनी हलके हलके िावे घेतो तेव्हा त्सयाला 

पाश्वषतोदष्ट असे म्हणतात. 

बचहःसदंशं:  जेव्हा परुुर् चकन्नराकडे अचधकािी अपेक्षा करतो तेव्हा चकन्नर त्सयाच्या 

चलंगािा पढुिा सपुारीसारखा भाग तोंडात सरकवते आचण अशा प्रकार ेओठांनी दाबते चक ती सपुारी 

पट्कन तोंडातून बाहेर उडते. असे पनु्हा पनु्हा केल्याने परुुर् अधीर होऊ लागतो. व पढुच्या 

पायरीकडे वळायला चकन्नराला आग्रह करतो. 

िचुम्बतक : परुुर्ािी अधीरता वाढीला लागली की चकन्नर त्सयाच्या चलंगािे खालच्या 

ओठािें घ्यावे तसे रसरसून िुबंने घेऊ लागतो. 

पररमषृ्टक : चलंगािी अनेक िुबंने घॆऊन झाल्यावर चकन्नर आपल्या लवलवत्सया 

चजभेच्या खरखरीत ्पशाषने सपूंणष चलंगाला आचण चवशेर्तः चलंगाच्या टोकाच्या सपुारीला माचलश 

करतो. त्सयाला पररमषृ्टक हे नावं आहे. 

आम्रिूचर्तक : अशा प्रकार ेउचद्दपनाच्या अंचतम टप्प्याशी पोिलेल्या अधीर परुुर्ाच्या 

ताठ चलंगािा अधाष भाग तोंडाच्या आत घेऊन चकन्नर एखाद्या आंब्याप्रमाणे िोखतो. त्सयाला 

आम्रिूचर्तक असे म्हटले जाते. 

सगंर : अखेर सखुाच्या िरमसीमेला पोहोिलेल्या चवव्हल परुुर्ािे सपूंणष चलंग तोंडात 

घेऊन चकन्नर ते चगळण्यािा अचवभाषव करतो. हाि सगंर. 
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िापटणे, मारणे, नखोड्या मारणे, आदी प्रकारही औपररष्टकाच्या सोबतीने करण्यात 

यावेत. 

 

औपररष्टक हा केवळ चकन्नरानंीि करावे असे नाही. कुलटा, दासी, माचलश करून 

िररताथष िालवणाऱ् या चस्त्रया आचण चनम्न ्तरीय गचणकादखेील औपररष्टकाने आपल्या धन्याला 

आनदं दऊे शकतात. 

 

अनेक आिायाांच्या मते औपररष्टक हे कुत्र्यासारख्या चनम्न प्राण्यािे काम आहे व 

माणसाने तसे करू नये. ते धमाषच्याही चवरुद्ध मानले जाते. कारण यात परुुर् आपले चलंग चकन्नर वा 

चस्त्रयाचं्या हवाली करून ्वतःला वेदना आचण हानी करून घेत असतो. परतूं वात्स्त्सयायनाच्या मते 

यात धमषग्रथंाच्या चवरुद्ध असे काहीही नाही. चववाचहत चस्त्रयानंी हे करू नये एवढेि काय ते धमषग्रथं 

सागंतात. चकन्नर वा गचणकानंा यात कोणताही प्रचतबधं नाही. परुुर्ांनी मात्र जखमा, वेदना आचण 

शारीररक कष्ट याबाबत योगय ती काळजी घ्यायला हवी आचण और्धोपिार व्यवच्थत करायला हवेत.  

पवेुकडील राज्यातंले लोक औपररष्टक करणाऱ् या चस्त्रयाशंी कसलाि सबंंध ठेवत 

नाहीत.  

अचहच्छत्र दशेातील लोक औपररष्टक करणाऱ् या चस्त्रयाकंडे जातात मात्र मखुाने 

करणाऱ् या कोणत्सयाि गोष्टी ते करून घेत नाहीत. 
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साकेत दशेातील सज्जन वेश्यागमन करतात व औपररष्टक करणाऱ् या चस्त्रयाकंडे जातात 

पण औपररष्टक करू दते नाहीत. नगर राज्यातील लोक इतर सवष करतात पण औपररष्टक नाही.  

यमनेुच्या दचक्षणतीरावरील शूरसेन राज्यातील परुुर् कसलाि चवधीचनर्ेध बाळगत 

नाहीत आचण सवष प्रकारच्या चस्त्रया व कामचिडािंा भोग घेततात. त्सयािंी समजूत अशी आहे की स्त्री ही 

मळुाति अशदु्ध असते. चतिे पाचवत्र्य, सदािरण आचण विन यावंर चवश्वास ठेवता येत नाही. पण म्हणून 

काही चतिा त्सयाग करणे योगय नाही. कारण धमषशास्त्राचं्या मते, गायीच्या थानानंा बछडा तोंड लावतो 

आचण तरीही चतिे दूध आपण शदु्ध मानतो, कुत्र्यािे तोंड अशदु्ध असते, पण चशकारीच्या वेळी तो ज्या 

हरणाला िावतो, त्सयािे मासं आपण खातोि, तसेि पक्षयािी िोि लागलेले फ़ळ खाली पडल्यावर 

आपण खातोि. मग स्त्रीच्या मखुाने चलंग धरले तर त्सयात त्सयाज्य असे काहीि नाही.  

िुबंन घेताना स्त्रीिे ओठ जर पचवत्र आहेत असे समजतो तर औपररष्टकात काहीि गैर 

नाही. वात्स्यायनाच्या मते व्यक्ती चततक्या प्रकृती. प्रत्सयेक व्यक्तीने आपल्याला ज्या प्रकारिा सभंोग व 

कामिीडा आवडतात त्सया कराव्यात. तसेि दशेोदशेी मान्यता वेगवेगळया असतात आचण त्सयात 

काहीि िकुीिे नाही.  

काही मान्यवर लोक आपल्या सेवेत असे दास दासी बाळगतात जे मखुसभंोग करतात. 

तसेि काही िागंल्या घरातले दोन परुुर् एकमेकांशी मखुसभंोगािा सबंधं ठेवतात.  जनानखान्यातील 

काही चस्त्रयाही एकमेकींशी मखुसभंोग करताना एकमेकींच्या योनींना मखुाद्वार े सखुािी प्राप्ती करून 

दतेात. तसेि काही परुुर्ही चस्त्रयानंा त्सयाचं्या योनीला जीभेच्या चिडा करून सखु दतेात व घेतात. 

योनीिी िुबंने घेण्यािे अनेक प्रकार आहेत आचण त्सयासाठी मखुिुबंनािे जे प्रकार आधी वणषन केले 

आहेत त्सयाचं्यातून मागषदशषन चमळू शकेल.  
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जर एक परुुर् व स्त्री एकमेकाचं्या माड्ंयातं तोंड खपुसून झोपले व औपररष्टकाने 

एकमेकांना सखु देऊ लागले तर त्सयाला काचकला असे म्हटले जाते. 

मखुमैथनुािा आनदं काही वेगळाि असतो यात शकंा नाही. अनेकदा चस्त्रया या 

मखुमैथनुाच्या इतक्या आहारी जातात की त्सयानंा असे प्रकार टाळणार ेभल्या घरातले सभ्य बदु्धीमान 

परुुर् नकोसे होतात आचण त्सया चनम्नवगाषतल्या माहुताशंी चकंवा गलुामाशंी कामिीडातं रममाण होतात. 

सचुवद्य ब्राह्मणाने, अमात्सय वा राज्यकत्सयाषने, सपु्रचसद्ध परुुर्ाने मात्र कधीही औपररष्टक करू नये. 

कोणत्सयाही धमषशास्त्राने त्सयाला प्रचतबंध केलेला नाही. परतूं समाजात त्सयाला मान्यता नसल्यामळेु ते 

टाळणेि योगय. उदाहरणाथष कुत्र्यािे मासं खाणे हे कोणत्सयाि शास्त्राने चनचर्द्ध नाही चकंवा त्सयामळेु 

काही अपायही होत नाही. पण तरीही आपण ते खात नाही ना.  

त्सयािप्रमाणे सभंोगाच्या बाबतीत काही गोष्टी जरी चनचर्द्ध नसल्या चकंवा तकष शास्त्राने 

प्रचतबचंधत नसल्या तरी त्सयानंा समाज मान्यता व संकेत नसल्यामळेु िागंल्या लोकांनी त्सया टाळाव्यात. 

्थळ काळाच्या मयाषदा पाळाव्यात. ज्या दशेात रहातो चतथले सकेंत पाळावेत. तसेि चनसगाषिे चनयम 

व ्वतःच्या शरीरािी ओढ यािंी सागंड घालावी. अशा वेळी काही काही गोष्टी गपुिपु, पडद्याआड 

कराव्या. माणसािे मन काही त्सयाच्या िेहऱ् यावरून वािता येत नाही. आचण सामाचजक वतषनावरून 

एखादी व्यक्ती एकातंात काय काय िाळे करत असेल यािा अंदाज घेता येत नाही.  

टीप : 

समचलंगी सभंोग हा भारताच्या काही भागातं खूप परुातन काळापासून िालत आला 

आहे. सशु्रतुाच्या आयवेुदात चलंगावर दातानंी झालेल्या जखमासंाठी काय और्ध वापरावे ते दोन हजार 
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वर्ाांपवुीच्या पु् तकातं 

चलचहलेलेले आहे. भवुनेश्वर 

येथील शैव मंचदरातं तसेि 

खजरुाहोच्या मंचदरातही 

औपररष्टक व मखुमैथनुािे 

अनेक लेण्यातूंन दशषन घदते.  

असे चदसते 

की भारतात मचु्लम 

राज्यकत्सयाांच्या काळात 

मखुसभंोगािे प्रकार मागे 

पडत गेले आचण त्सयािंी जागा 

गदुमैथनुाने घेतली.  
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भाग दहावा 

रचतचिडेिा आरभं आचण अंत आचण प्रणय-कलह यांच्याचवर्यी 

रचतिीडेसाठी एक सखुशय्यागार असावे. फ़ुलानंी सशुोचभत आचण सवुाचसक अत्तरानंी 

सगुंचधत असे ते सखुदालन असावे. नकुतेि ्नान करून, सुदंर वस्त्रानंी आचण आभरु्णानंी नटलेली 

सकुोमल ललना या दालनात प्रवेश करताना परुुर्ाने आपल्या चमत्रासंह आचण पररवारासह चतिे 

्वागत करावे. सवषप्रथम चतला ्व्थता लाभेल व मन शातं होईल असे वागावे. चतला फ़लाहार व 

चमठाई तसेि िटकदार पेय दऊेन सतंषु्ट करावे. हलक्या आवाजात चतला आवडणाऱ् या चवर्यावंर गप्पा 

माराव्यात. 

त्सयाने नाचयकेला हलक्या हातानंी मंिकावर आपल्या डाव्या बाजूला बसवावे. चतच्या 

वेणीला हलकेि ्पशष करावा. चतच्या वस्त्रानंा चनसटता ्पशष करावा. चतच्या वस्त्राचं्या गाठी चकंचित 

सैल कराव्यात चकंवा तसा ्पशष करावा. चतला मधरु गप्पामंध्ये गुंतवावे. काही असे चवर्य चकंवा शब्द 

बोलावेत जे सहसा िारिौघातं बोलले जात नाहीत. त्सयातून चतच्या मनाच्या गाठी सैल होत जाव्यात. 

चतला मचदरा चपण्यािा आग्रह करावा. एकूणि वातावरणािी धुदंी वाढवत न्यावी. एकत्र गाणी गावी. 

अगदी मनमोकळया हावभावासंह चकंवा नतृ्सयासह गायन करावे.  वाद्यवादन करावे. एकमेकाचं्या कलािें 

प्रदशषन करावे व एकमेकाचं्या कलागणुािंी मनापासून आचण भरभरून ्ततुी करावी, आ्वाद घ्यावा, 

आनदं घ्यावा. नाचयकेिे मन प्रफ़ुचल्लत करावे. हे करत असताना नायकाने नाचयकेला हलकेसे ्पशष, 

चतच्या वस्त्राशंी िाळवािाळव, चतच्या उरोजानंा आचण चनतंबांना ओझरते, चनसटते, झाले न झालेसे 

्पशष करत रहावेत. 
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वातावरणािी नशा गडद होऊ लागली की यजमानाने आपे्तष्टांना आचण दो्तानंा 

पषु्पगचु्छ, भेटव्तू, चवडे आचण अत्तर ेदऊेन चनरोप द्यावा. 

आपे्तष्ट आचण चमत्र पररवार आपआपल्या कामाला चनघून गेल्यावर नायक आचण 

नाचयकेने कामिीडॆला सरुुवात करावी. कामिीडेच्या चवचवध पद्धती या आधीच्या प्रकरणामंध्ये वणषन 

केलेलेल्या आहेति. पण मैथनु आचण सभंोगाच्या आधी िुबंन आचलंगनादी कामिीडा, आचण 

कामिीडाचं्याही आधी सयुोगय अशी वातावरण चनचमषती आवश्यक असते.  

सभंोगाच्या समाप्तीनतंर स्त्री व परुुर्ाने एकमेकाकंडे न पहाता, वेगवेगळे, ्नानगहृात 

जावे. सवाांग सिैल ्नान करून व ्वच्छ वसे्त्र पररधान करून बाहेर यावे. नतंर जवळजवळ बसून 

ताबंलुसेवन करावे. नायकाने नाचयकेच्या शरीराला ्वह्ते िदंनािे तेल िोळावे.  इतर सगुंचधत 

अत्तरहेी लावून हलके मदषन करावे. नतंर कुजबजुत्सया ्वरात चतच्याशी काही छानछान गोड गोड 

बोलावे. चतिे मन ररझवावे. आपल्या डाव्या हाताने चतला कवेत घॆऊन उजव्या हाताने चतला पेय 

पाजावे. अगदी पाणी असले तरी िालेल. पण जलपात्र ्वह्ते धरावे.  

यानतंर आपापल्या आवडीनसुार चमष्टान्नसेवन करावे, रसपान करावे. फ़ळािें रस, 

नारळपाणी, ताडफ़ळािा रस, नीरा, खजूरािा रस, सूप , चलंबूपाणी, मोसबंीिा रस,  थोडक्यात शदु्ध, 

साध्या व साचत्सवक अशा सधुारसािें सेवन करावे. नतंर पे्रचमकांनी उत्तररात्री घराच्या गच्िीत जावे. 

शीतल िादं्रप्रकाशात नहाणाऱ् या अदू्भत सषृ्टीच्या साक्षीने पे्रमाच्या गलुगुलूु गोष्टी कराव्यात. चप्रयकराने 

पे्रयसीला आपल्या कवेत घेऊन िदं्रकोर दाखवावी, सप्तर्ी दाखवावे, ध्रवु तारा दाखवावा आचण अशा 

शभुतारकाचं्या दशषनानतंर पहाटेिी िाहूल दणेाऱ् या शिुताऱ् यािे दशषन घडवावे. सखुमैथनुािा अंत 

असा सखुद आचण चिरकाल ्मरणीय तसेि पनु्हा पनु्हा हवाहवासा वाटेल असा करावा.  
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अचभलार्ेच्या अनसुार रचतचियािें प्रकार खालीलप्रमाणे असतात 

रागवत : पे्रमातरु रचतचिया 

आहायष : आशचंकत रचतचिया 

कृचत्रम :  दहेभोगाच्या ओढीने केलीली रचतचिया 

व्यवचहत : दचुवधेने केलेली रचतचिया 

पोटारत : दहेभोगापोटी चकन्नर, दासी चकंवा चनम्नवगीय स्त्रीशी केलेली रचतचिया 

खलरत : जेव्हा एक परुुर् समज नसलेल्या मलुीला चकंवा स्त्री एखाद्या नासमझ मलुाशी 

रत करते. 

अयंचत्रतरत : अनेक वेळा मैथनु करणारी जोडपी यंत्रवत करतात तसे मैथनु 

रागवत मैथनु : आधीपासून आकंठ पे्रमात पडलेले यगुलु जेव्हा प्रथमि भेटते तेव्हा; 

प्रथमदशषनी पे्रमात पडलेले तरूण तरुणी;  एखाद्या कलहामळेु खूप दीघष काळ एकमेकापंसून दूर 

राचहलेले पे्रचमक; परदशेी गेलेला पे्रचमक परत आल्यानतंरिे पे्रयसीबरोबरिे मीलन. उन्हाने तापलेल्या 

जचमनीसारखे तापलेले दहे जेव्हा पचहल्या पावसािा अनभुव घेतात तेव्हा त्सयाचं्या आकर्षणाला पारावार 

नसतो, चनयम नसतात, अडथळयािंी बाधा नसते. अशा यगुलामंधली तीव्रतम ओढ ज्या मैथनुात 

असते त्सयाला रागवत मैथनु असे नामकरण केले आहे. 



 कामसूत्र 

 www.esahity.com 

आहायष मैथनु : जेव्हा स्त्री आचण परुुर् एकत्र तर येतात, पण त्सयानंा अजून एकमेकािें 

मन पूणांतः समजलेले नसते. मन आशचंकत असते. मन तळयात मळयात असतं. पाऊल टाकायला 

धीर होत नसतो. आचण सोडलं तर पळतं धरलं तर िावतं अशी अव्था असते. अशावेळी थरथरत्सया 

मनाने केलेला ्पशष, नजरभेट, श्वासोछ्वास, आचण शब्द सदु्धा असाधारण सखु दतेे. अशा अव्थेला 

आहायष मैथनु म्हटले जाते. 

 

कृचत्रम रचतचिडा : एकमेकांच्या पे्रमात नसलेले (चकंवा एकमेकांशी चववाचहत नसलेले) 

पण काही कारणानंी एकत्र आलेले स्त्रीपरुुर् जेव्हा सवष िौसष्ट आसनानंी यकु्त अशी रचतचिया करतात 

व एकमेकानंा सखु दतेात तेव्हा ती कृचत्रम रचतचिया असते. 

 

व्यवचहत रचतचिया : नायक नाचयका शरीराने एकत्र तर येतात. पण नायकाच्या मनात 

कोणी दसुरीि सुदंरी असते आचण नाचयकेच्या बदं डोळयातं ्वप्न असते दसुऱ् याि मदाषिे. नायक 

सवषच्यासवष िौसष्ट कामिीडा तर करतो आचण नाचयकेला सखुाच्या चशखरावरही पोहोिवतो. 

नाचयकाही सवष रगंातं त्सयािी साथ दतेे. पण ती फ़ुलत असते दसुऱ् याि कुणाच्या तरी सखुश्वासानंी. 

शरीरानंी एकमेकातं गुंतलेल्या या नायक नाचयकेिी मने मात्र दसुरीकडेि गरुफ़टलेली असतात. याला 

म्हणावी व्यवचहत रचतचिया. 
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पोटारत सभंोग : जेव्हा एखादा परुुर् पैशाच्या चकंवा पदाच्या बळावर पाणीवाल्या चकंवा 

इतर दासीशी सभंोग करतो तेव्हा तो पोटारत सभंोग असतो. यात एकमेकांना ररझवण्यासाठी आचण 

सखुचशखर ेिढण्यासाठी केलेली आसने चकंवा िुंबने, आचलंगनेही नसतात. केवळ झटपट सभंोगचिया. 

 

खलरत : जेव्हा एखादी शहरी कुलटा एखाद्या अज्ञानी गावंढळ मलुाला फ़सवून 

त्सयाच्याशी रत होते चकंवा एखादा बाहेरख्याली परुुर् 

एखाद्या नासमझ गावंंढळ मलुीला फ़सवून चतच्याशी 

रत होतो  त्सयाला खलरत होणे म्हणतात. 

 

अयंत्ररत : जेव्हा खूप काळ एकत्र 

राचहलेली जोडपी साऱ् या रतीचिया सवयीने 

एकमेकांिी मने ओळखून करतात त्सयाला अयंत्ररत 

म्हणतात. यात शरीराहून मन अचधक जवळ आलेले 

असते आचण सखुापेक्षा त्सयागाला अचधक महत्सव 

असते. 
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प्रमेकलह : 

 

आता आपण पे्रमकलहाबंद्दद्ल जाणून घेऊया. पे्रमकलहानंा यगुलुजीवनात चततकेि 

महत्त्व आहे चजतके िटणी, लोणच्याला जीवनात. तो होणार हे गचृहत धरावेि. पण भाताइतके लोणिे 

होणार नाही यािी काळजी घ्यावी.  

पे्रमकलहात सवाषत वरिा िमाकं आहे सवतीमत्ससर. पतीच्या तोंडी िकूुन एखाद्या 

परस्त्रीिे नावं येणे, चतिे गणुगान होणे, चतच्याकडे पहाणे, भेटणे चतिी व्तू पतीकडे सापडणे इत्सयादी 

कारणानंी हा सरुू होतो.  

जेव्हा एखाद्या स्त्रीला आपल्या पतीिे चकंवा चप्रयकरािे इतर एखाद्या स्त्रीबरोबर सबंधं 

चकंवा ओळख असल्यािे कळते तेव्हा चतिा सवती मत्ससर जागा होतो. अशा वेळी नैसचगषक प्रचतचिया 

म्हणून ती जोरदार भाडंण करते, कधी मारतेही, ्वतःिे केस चफ़्कारते, शय्येवरून खाली झोकून 

दतेे, माळलेली फ़ुले चकंवा दाचगने , बागंड्या आदी चभरकावून दतेे आचण जचमनीवर लोळण घॆऊन 

आपला सतंाप जाहीर करते. 

अशा वेळी चप्रयकराने चतला ििुकारून समजावून सवषप्रथम मंिकावर आणून बसवावे. 

पण चतने त्सयाच्या समजावणूकीला अचजबात बधू नये. त्सयाच्या बोलण्याला उत्तर दऊे नये. आचण तो 

चतला उभ ं करण्यासाठी वाकला की त्सयािे केस मठुीत धरून त्सयालाि जचमनीवर लोळवावे. आचण 

त्सयाच्या हातावर चकंवा डोक्यात चकंवा ढंुगणावर दोनिार लाथा हाणाव्यात. त्सयाला जेरीला आणल्यावर 

चतने दरवाजाकडे जावे.  दरवाजाशी बैठक मारून तोंडाला येईल ते बोलत सटुावे आचण रडून गोंधळ 
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करावा. मात्र दत्तकािी सूिना आहे की चतने दरवाजा उघडून बाहेर मात्र जाऊ नये कारण मग चतच्यावर 

दोर् यायला सरुुवात होईल. 

असा चतिा गोंधळ िालू असताना चप्रयकराने धीर न सोडता आपले समजावणीिे 

तणुतणेु िालूि ठेवावे. चजतके जमेल चततके समजावावे. अखेर त्सयाच्या समजावणकुीिा कळस झाला 

आचण आता त्सयािा सयंम सटुणार असे चदसायला लागले की पे्रयसीने अचधक ताणून न धरता 

त्सयाच्याकडून बरिेसे कसमे वाद ेघ्यावेत. हव्या त्सया मागण्या मान्य करून घ्याव्यात. आचण मग त्सयाला 

शय्यामंिकावर नेऊन ्वतःिी तपृ्ती करून घ्यावी व अशा ररतीने तोंडाला तोंड दऊेन सरुू केलेले 

भाडंण तोंडाला तोंड दऊेन गोडी गलुाबीने चमटवावे. 

जर हे भाडंण समोरासमोर होत नसेल तर काय होते. जर आपल्या चप्रयकराच्या 

मैचत्रणीबद्दल पे्रयसीला आपल्या घरी असतानाि कळले तर चतने तडक त्सयाच्याकडे जावे व त्सयाला 

सनुवावे व वरील सवष नाटक घडवून आणावे. मात्र अशा स्त्रीच्या बाबतीत परुुर्ाने जा्त समजावणीिा 

प्रयत्सन न करता ते काम चवदूर्क, पीठमदष आदींिा दूत म्हणून वापर करावा व चतला समजावावे. 
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ज्या परुुर्ाला चकंवा स्त्रीला 

िौसष्ट कलातं प्राचवण्य असते चतला 

चवद्यामंध्ये पारगंत असणाऱ् या चवद्वानाहूंन 

अचधक सफ़लता चमळते. कारण चवदे्यिा 

प्रभाव जरी इतराचं्या चविारावंर पडला तरी 

िौसष्ट कलानंी हृदय चजंकता येते. आचण 

ज्याला इतराचं्या हृदयावर राज्य करता येते 

त्सयाला सामाचजक आचण कौटंुचबक बाबतींत 

जा्त साफ़ल्य चमळते. ज्याला िौसष्ट 

कलातं िागंली गती आहे त्सयाला 

सजुनाकंडून तर मान चमळतोि पण वेश्या, 

चवद्वान आचण खलनायकाकंडूनही मान 

चमळतो. चस्त्रया अशा कलाकारानंा गरुू 

मानतात. त्सयािंी ्वतःिी पत्सनी तर त्सयाचं्या 

पे्रमाच्या बधंनात कायम असतेि पण 

इतराचं्या पत्सनींकडूनही त्सयानंा आदरािी 

वागणूक चमळते. िौसष्ट कलातं प्रवीण 

चस्त्रयानंाही इतरांकडून वंदनीय मानले जाते.  
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या पढुील भागातं 

चववाह चवधी व चववाहािें प्रकार 

तरुण मलुीला वश करण्यािे व चवश्वासात घेण्यािे मागष 

परुुर्ाला भलुचवण्यािे मागष  

स्त्री चकंवा परुुर्ािे मन ओळखण्यािे मागष 

स्त्री चकंवा परुुर्ाने आपले मन शब्द न वापरता व्यक्त कसे करावेत 

राजघराण्यातील परुुर् व अचधकाऱ् यािें वतषन 

राजचस्त्रयािें वतषन 

अनेक चस्त्रया असलेल्या पतीच्या ज्येष्ठ पत्सनीने कसे वागावे 

अनेक चस्त्रया असलेल्या पतीला ितरु स्त्री कसे बाधूंन ठेवते 

चववाहबाह्य सबंधं 

वेश्यावतृ्ती, गचणका, नाचयका इत्सयादी 

प्रणयशक्तीवधषक और्धे, चलंग वधषन इत्सयादी 

असे अनेक चवर्य लवकरि ििेला येणार आहेत. 
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हे पु् तक उत्तरोत्तर अचधक सुदंर आचण पूणष होत जाईल. 

त्सयासाठी चनयचमतपणे वेबसाईटवरून हे पु् तक डाऊनलोड करत रहा. 

हे भाग चवनामूल्य चमळवण्यासाठी www.esahity.com या वेबपत्त्यावर भेट द्या.  

 

हे पु् तक लंपट चकंवा कामुक लोकाचं्या समाधानासाठी नसून चविारी लोकांना अचधक 

माचहती परुवण्यासाठी आहे. त्सयामळेु हे पु् तक तमु्ही आपल्या ओळखीच्या खास चमत्रमैचत्रणींना 

सहजासहजी फ़ॉरवडष करू शकता. त्सयात सकंोि बाळगण्यासारखं काही नाही.  

आचण जर तमु्हाला तस ंकोणीि जवळि ंखास नसेल तर… 

ओह…  

ईश्वरि तमुि ंरक्षण करो. 
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ई साचहत्य प्रचतष्ठान 

ई साचहत्य प्रचतष्ठान मराठी साक्षरांमध्य ेवाचनाची आवड चनमावण व्हावी आचण 

लेखक व कवींना एक सशक्त व्यासपीठ चमळावे या दहुरेी हतूेने स्थापन झाले. मराठीत एक 

जबरदस्त वाचन संस्कृती चनमावण व्हावी, तरुणांनी भरपरू वाचन करावे, ग्रामीण भागातील 

तरुणांना मोबाईलवर पुस्तके उपलब्ध व्हावीत, परदशेस्थ मराठी वाचकांना सहजासहजी 

इंटरनेटवर पुस्तके चमळावीत ह ेआमचे स्वप्न. नव्याने लेखन करणार यांना एक मोठा वाचकवगव 

सहजासहजी उपलब्ध व्हावा ही आमची इच्छा. जगातील चाळीस दशेांतील  सुमारे साडतॆीन 

लाख वाचक या चळवळीचे सभासद आहते. वर्ावला चाळीस लाख डाऊनलोड्स जगभरातून 

होतात. 

पण आम्ही अचजबात समाधानी नाही. जगभरातल्या १२ कोटी मराठी लोकांपैकी 

ककमान सहा कोटी तरी वाचक व्हायला हवेत. एक मोठ्ठी चळवळ उभी रहायला हवी. चांगल्या 

लेखकांना कोटीभर वाचक चमळायला हवेत. 

ह ेअशक्य नाही. आमच्या वाचकांना एकच चवनंती. आपल्या ओळखीच्या ककमान 

दहा साक्षरांचे ई मेल पत्त ेआम्हाला पाठवा. अशा ररतीने आपण तीनाचे तीस आचण चतसाचे 

चतनशे होऊ. या मराठीचचये नगरी ब्रह्मचवद्येचा सुकाळू व्हायला वेळ नाही लागणार. सवाांची 

साथ असले तर.  

एवढी चवनंती मान्य कराच.  



 कामसूत्र 

 www.esahity.com 

ई मेल पत्ते esahity@gmail. com या पत्त्यावर पाठवा बरं! 
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