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कामसू
हे पुतक िवनामूय िवतरणासाठी उपलध आहे.
आपले वाचून झायावर आपण हे फ़ॉरवड क शकता.
परं तु हे ई पुतक वेबसाईटवर ठे व&यापुव' (कवा वाचना)ित*र+ कोणताही
वापर कर&यापुव' ई सािह-य .ित/ानची लेखी परवानगी घेणे आव3यक आहे.

ई सािह-य .ित/ान ही कवी, लेखक व वाचकांनी िमळू न चालवलेली चळवळ आहे.

नवीन उदयो6मुख लेखकांसाठी हे )ासपीठ आहे, आिण खेडोपाडी व देशोदेशी
पसरलेया मराठी वाचकांसाठी वाचनाचे साधन आहे. ई पुतके . आता माटफ़ोनवर

डाऊनलोड क न (कवा ऍप9ारे वाचता येतात. आपण या चळवळीचे भाग होऊ

शकता. आपया ओळखी<या लोकांचे ई मेल प=े पाठवा. -यांनाही िवनामूय ई
पुतके पाठवू. नवीन वाचक आिण नवीन लेखकांचे या चळवळीत वागत आहे
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कामसू

Dedicated to
all Bold and Beautiful
Men and Women
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कामसू

“Love is blind, they say; sex is impervious to reason and
mocks the power of all philosophers. But, in fact, a person's
sexual choice is the result and sum of their fundamental
convictions. Tell me what a person finds sexually attractive
and I will tell you their entire philosophy of life. Show me the
person they sleep with and I will tell you their valuation of
themselves.
No matter what corruption they're taught about the virtue of
selflessness, sex is the most profoundly selfish of all acts, an
act which they cannot perform for any motive but their own
enjoyment - just try to think of performing it in a spirit of
selfless charity! - an act which is not possible in selfabasement, only in self-exultation, only on the confidence of
being desired and being worthy of desire. It is an act that
forces them to stand naked in spirit, as well as in body, and
accept their real ego as their standard of value. They will
always be attracted to the person who reflects their deepest
vision of themselves, the person whose surrender permits
them to experience - or to fake - a sense of self-esteem ..
Love is our response to our highest values - and can be
nothing else.”
― Ayn Rand
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कामसू

शुभ मंगल सावधान !

कामसू>ाचं मराठी भाषांतर क न तुम<या हाती ठे वताना आनंद तर होत

आहेच पण िभती सु@ा वाटत आहे. हली काय झालंय कA .काशन करताना
वाच&यापेBा वाद कसा घालता येईल यावरच लोकांचं जात लB असतं. िशवाजी

महाराजांवर (कवा संभाजी महाराजांवर पुतक .कािशत करतानाही अशाच वाद

घालणाEया लोकांकडू न खूप िश)ा खा)ा लागया हो-या. फ़ार काय आता<या
बोलीभाषेतली ओवीब@ भावाथ GानेHरी .िस@ के याबIल सु@ा धमकA आिण

टीका करणारी प>ं लोक पाठवतात. पण चालतंय. जो डर गया वो मर गया असं संत
गबरJसगांनी सांिगतयापासून आKही लोक डर&या<या सोडू न कर&या<या मागे
लागलोय.

पण कामसू>ाची गोL वेगळी. थोडी िभती वाटतेच. कारण GानेHरी<या

.सारासाठी मार खाला तर अिभमानाने िमरवता येईल. पण कामसू>ासाठी मार

खावा लागला तर सांगायची पण चोरी ना यार! एक तर कामसू> हा चार चौघांत

बोलायचा िवषय नाही. -यातून गेया वष' GानेHरीवर एवढी मोठी कP पेन
के यापासून लोकांना ई सािह-य .ित/ान Kहणजे कोणी स-संगी लोक वगैरे वाटतात.
-यामुळे लेखकसु@ा तशाच िवषयांची पुतकं पाठवतात. आिण वाचकसु@ा तशाच

पुतकांची अपेBा ठे वतात. -यामुळे एकदम कामसू> .कािशत करणं Kहणजे

मिशदीसमोर बार उघड&यासारखंच आहे. Kहणून थोडे दोन शद सुRवातीलाच
मांडणं गरजेचं वाटलं.
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कामसू
GानेHरी (Sी िवजय पांढरे यांची २१)ा शतकातील मराठी भाषेत िलिहलेली

GानेHरी) वाचकांना देताना आमची एक िवशेष भुिमका होती. बVतांशी असा समज

आहे कA GानेHरी, गीता वगैरे हे *रटायरमWट नंतरचं वाचन. सगळं क न भागयावर
करायचं काम. आKहां मंडळXचा याच गोLीला आBेप होता (आिण आहे). गीता आिण
GानेHरी हे धाYमक Zंथ कमी आिण काYमक Zंथ अिधक आहेत. इं िजिनय\रग,
मेिडकल, मॅनेजमWट यांसारखं ते एक आयु^याचं िनयोजन कर&याचं तं> आहे. आिण ही

पुतकं थकया भागयानंतर वाचून िजतका फ़ायदा होईल -या_न `कतीतरी अिधक

फ़ायदा जोशे जवानीमaये वाचून होईल. -यामुळे सवाbनी GानेHरी त णपणीच
वाचावी असा आमचा आZह आहे.

अगदी तसाच आिण तेवढाच आZह आता आKही कामसू>ांबाबत करत आहोत.

हे पुतक तRणांनी वाचावं आिण -यातलं जेवढं योcय असेल तेवढं, जमेल िततकं ,

dयावं. कारण आयु^य सफ़ल कर&यासाठी धम, अथ आिण काम हे ित6ही )विथत

िनभावले पािहजेत. तरच खरं आयु^य जगलं Kहणता येईल. आिण हे ित6ही
िनभावताना सामािजक िनयमांचं , जबाबदारीचं पालन के लं पािहजे तर माणूस
Kहणवून घेता येईल. धमपालन करायचं Kहणजे आज<या सामािजक िनयमांत बसेल

अशीच वागणूक असायला हवी. मaय युगातले िनयम पाळू न चालणार नाही.
अथाजन करताना समाजात लूटपाट माजवणं होता कामा नये. तसंच कामाचंही.

कामभावने<या आहारी जाऊन असeय वा अनैितक वतन करता कामा नये. कामसू>
हे fgदेवांनी सांगीतलेया उपदेशानुसारच आहे. -यातली फ़+ आसनं वाचणं (आिण

-यांची िच>ं (कवा िसनेमा बघणं) Kहणजे अधवट Gान आहे. कामशाhांत काय
(आिण कसं) करावं याच बरोबर काय क
ठे वायला हवं.

नये तेही सांिगतलं आहे याचं भान
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पण धमशाhाचा आिण अथशाhाचा जसा जाहीर अeयास आिण चचा होते

तसं कामशाhाचं होत नाही. -यामुळे होतं काय कA कु तुहल बळावतं. जो जे सांगेल

-यावर िवHास बसतो. खुळचट समज पसरतात. अशाhीय मािहती माजते. Kहणून
आKही हे मूळ कामसू> जसं<या तसं .िस@ करतो आहोत. एकही िच> यात नाही.

आिण आंबटशौकAनांची खाज भागव&यासाठी हे नाही. -यां<यासाठी वेबवर भरपूर

काही आहे. िiहिडओ आहेत. तेiहा अशांनी हे पुतक वाच&यात आपला वेळ फ़ु कट
घालवू नये. हे एकदम िस*रयस पुतक आहे. आिण आयु^य आनंदाने जगू इि<छणाEया
.-येक hी पुRषाने हे वाचावं असा आमचा आZह आहे. अगदी गंभीरपणे वाचावं.

आता इथेच हेही सांगून टाकायला हवं कA कामसू> Kहणजे १००% शाhीय

पुतक नiहे. हजार वषाbपूव' िलहीलेलं हे पुतक आता<या िवकिसत समाजशाhीय
आिण शरीरशाhीय Gाना<या कसोटीवर पूणतः कसं *टकणार? -यामुळे हे पुतक

वाचताना वतःची िववेकबु@ी जागृत ठे वावी. आिण या िवषयावरची नवीन शाhीय

पुतकं वाचावीत असा आZह आKही ध . जमयास आKहीच ती पुढेमागे .िस@ही
क . पण तोवर हे पुतक काही .माणात तरी वाचकांना उपयोगी पडेल अशी आशा
आहे.

कामसू> वाचताना -याचा काळ आिण -या काळातील समाज यांचा िवसर पडू

देऊ नये. उmवण'य आिण पु ष.धान संकृ तीतून हे पुतक ज6माला आलेलं आहे.

-यामुळे -यातील जाती िवषयक आिण hीिवषयक अनेक िनयम हे आता कालबाn
झालेले आहेत. .तुत अनुवादक व .काशक या िवचारांना अिजबात मानत नाहीत.

-याचबरोबर दा

वा अ6य अंमली पदाथाb<या सेवनाबIलचे उलेख के वळ गंमत

Kहणून वाचावेत. -यां<यावर अिजबात अंमल क

नये. हे पुतक वाचताना आपले

संकार, सारासार बु@ी शाबूत ठे वावेत. या पुतकातील अनेक गोLी व उपदेश
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चुकAचे आहेत असेच अनुवादक आिण .काशक यांचे मत आहे. मा> -या काळातील

िवचार कसे होते हे या कारणाने लBात यायला मदत होईल. Kहणून हे पुतक रे फ़रं स
Kहणून वाचावे.

दुसरं Kहणजे कामसू>ाचं मूळ पुतक कोणतं यांवर वाद आहेत. मुळात

वा-यायन नावाचा एकच मुनी होता का असाही वादाचा मुIा आहे. पुव'<या काळी
छपाई नसयाने कोण-याही पुतकाचे िविवध भागांत वेगवेगळे

प असे. १८५३

<या दरKयाने पु&यात लढाई<या िनिम=ाने आलेया *रचड बटन या िf*टश सैिनकाने
मराठी आिण संकृ तचा अeयास क न वा-यायना<या मूळ पुतकांची अनेक

पं

जमा के ली आिण -यांचं भाषांतर के लं. आजकाल -याच Zंथाला .माण मानलं जातं.
.तुत पुतकात मूळ संकृ त पुतकाबरोबरच *रचड बटन<या अनुवादाचा वापर
के ला आहे. अथात वादाला जागा आहेच. ते चालायचंच.

ितसराही एक इशारा आताच देऊन ठे वलेला बरा. कामसू> Kहणजे काहीतरी

चमचमीत नॉनiहेज वाचायला िमळणार Kहणून िजभया चाटत हे पुतक

उघडणाEयांची िनराशा हो&याची शoयता आहे. हा िवषय अथशाhाइतकाच गंभीर

आहे आिण तो या पुतकात तसाच हाताळलेला आहे. आिण ओढू न ताणून तो
मनोरं जक कर&याचा .यp कु ठे ही के लेला नाही.

एकतर हा सनातन िवषय आिण -याची )ाqी वैिHक. -यामुळे जो तो वतःला

पंिडत समजतो. पण ते खाजगीत. (कवा मनातया मनात. बाहेर मा> .-येकजण या
िवषयात वतः अनाडीच असयाचे भासवतो.

कामशाh, मानसशाh ही सवात गूढ शाh आहेत... ती नीट समजून घेतली

तर आयु^याचं सोनं होतं. वतः<या आिण जोडीदारा<या. आिण आपया पुढ<या
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िपrां<याही. -यामुळे वाचा. अगदी मोकsया मनाने आिण धमशाh आिण अथशाh
यां<या इतoयाच मोकsया मनाने वाचा. कामसू>.

सुिनल सामंत
अनुवादक
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कामसू
िवभाग पिहला

वा-यायनमुनी यांची .तावना

ओम धमाय नमः
ओम अथाय नमः
ओम कामाय नम:

सॄLीचा रचियता fgदेव याने िवHाची िनYमती करताना hी आिण पुRषाची

िनYमती के ली. -यावेळी -याने एक लB

uोकां<या वRपात जीवनाचे िनयम

सांिगतले. हे िनयम तीन व पाचे होते : धम, अथ आिण काम. धमाबाबतचे िनयम

वयंभू मनूने िल_न काढले आिण मनुमृतीचा ज6म झाला. अथाबIलचे िनयम खुI
बृहपतीने िल_न काढले आिण -याचे अथशाh झाले. काम िनयमांचे Zहण शंकराचे
वाहन नंदी याने के ले आिण िलहीले. -याचे एक हजार uोक बनले. तेच कामसू>.
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कामसू>ाचे हे हजार uोक उ9लकाचा पु> Hेतके तू याने Zहण के ले (पाठ के ले)

आिण पाचशे uोकां<या न)ा संिBq Rपात सादर के ले. बv) ऋषXनी याच uोकांचे
पु6हा एकदा संBेपी

प के ले आिण `दडशे uोकांतून -याचा प*रचय जगाला क न

`दला. बv) हरयाणातील पुंचला येथील होते. नंतर या `दडशॆ uोकांचे सात भाग
झाले

1.

साधारण

3.

क6या सं.यु+ा ( hी पुRषांचे िमलन)

2.

4.

5.

6.

7.

सं.योिगका (आJलगन, चुंबन इ-यादी)
भाया9ा*रका ( वhी बIल)
पर`दका ( परhीबIल)
वैिशका ( वे3यांबIल)

औपिमष`दका ( वशीकरण , श+Aवधक z)ं इ-यादी)

या सात भागांचे लेखक वेगवेगळे आहेत.
यातला सहावा भाग हा नंतरपाटलीपु> नगरी<या वे3यां<या आZहाखातर

द=काने .Bेिपत के लेला Kहणजे घुसडलेला आहे. मूळ संिहतेत तो नiहता.
चरायनाने पिहला भाग िनमाण के ला.
इतर पाच भागांचे लेखक खालील.माणे आहेत.
दुसरा भाग : सुवणाभ
ितसरा भाग : घोटकमुख
चवथा भाग : गोनद'य
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पाचवा भाग : गिणकापु>
सातवा भाग : सुकुमार
अशा .कारे कामशाhाचे वेगवेगळे तुकडे िवखुरले गेल.े वेगवेगsया लेखकांनी

कामशाhा<या वेगवेगsया अंगांवर भर `दला. उदाहरणाथ: द=काने {या भागाला
(वैिशका) िवशेष मह|व `दले -याचाच .भाव -या आवृ=ीत `दसून आला. बv)ाचे जे

िलखाण होते ते -या<या लांबीमुळे पाठांतराला कठीण असयाने पुढील िपrांमaये
हळू हळू दुYमळ होऊ लागले ( इथे हे लBात घेतले पािहजे कA -या काळी छपाई आिण

पुतके नसयामुळे सव .सार हा मौिखक Kहणजे त}डी असे. अशा मौिखक .सारात

पुतकाची लांबी हा एक अडसर असे) या पाHभूमीवर वा-यायनमुनXनी या सात

वेगवेगsया िव9ानांचे सािह-य एकि>त क न -यांचे योcय ते उलेख क न कामसू>
िलहीले. या कामी -यांनी भरपूर कL घेतले. -यांनी िलिहलेले भाग खालील.माणे.
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भाग पिहला : िवषयवेश

.तावना :
धम , अथ आिण काम यांची .ाqी
चौसL कलांचा अeयास
गृहरचना,
गृहसािह-याची रचना,
मनु^याचा `दन~म,
-याचे सहकारी, मनोरं जन इ-यादी.
hीयांचे वग'करण,
कु लवंतांचे आचरण,
िम>प*रवार
दूत.
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िवभाग दुसरा : ी पुष समागम (संयोिगका)
योिगका)

शरीररचनेनुसार िमलन, इ<छाश+Aचा आवेग, काळवेळ, .ेमाचे .कार
आJलगनािवषयी
चुंबनिच`क-सा
दाबणे आिण नखांनी ओरखडे काढ&याबIल
चावणे आिण देशोदेशी<या िhयांचे .ेम माग
शयनाचे आिण संगमाचे .कार
आघात आिण -यातून उ-प होणारे aवनी
पुRषाचा आव आणणाEया िhयांबद्दल
मुखामaये Jलग धर&याबIल
संगमाचा आरं भ आिण अंत ,
संगमाचे िविवध .कार
Rसवे फ़ु गवे
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िवभाग ितसरा : िववाहिवषयक ( कया संयुा)
ा)

िववाहबंधन आिण िववाहिवधी
hी<या मनात िवHास िनमाण कसा करावा
ि.याराधन
मनीचा भाव हावभावातून )+ कर&याबIल
hी.ाqीसाठी पुRषाने करायचे .यp .
पुRषाला वश कर&यासाठी hीने कराय<या गोLी
िववाहांचे .कार
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िवभाग चवथा : प ीिवषयक (भाया!"ा#रका)
ा#रका)

धमाचरणी hीचे वतन आिण पती<या अपरोB ितचे वागणे
{ये/ पpीने आपया सवतXशी कसे वागावे.
किन/ पpीने आपया {ये/ सवतXशी कसे वागावे.
कु मा*रका िवधवे<या पुनYववाहाबIल.
नावड-या पpीिवषयी,
राजा<या जनानखा6यातील िhयांबIल
अनेक पpी असणाEया पतीबIल.
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िवभाग पाचवा : परी ब%ल (पर&दका)
पर&दका)
पुRष आिण िhयां<या गुणिवशेषांबIल.
िhया पुRषांचे .ताव कधी व का धुडकावतात.
िhयांना JजकणाEया पुRषांचे गुणिवशेष.
सहज Jजकता येणाEया िhया कोण-या.
hीशी ओळख आिण वशीकरणाचे .योग.
hीचे मानसशाh
दूत
उm अिधकारी )+Aने परhीशी संबंध ठे व&याबIल
राजाचा जनानखाना
वतः<या पpीचे राजा व राजकAय लोकांपासून रBण
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िवभाग सहावा : गिणका व वे(यांब%ल (वैिशका)
शका)

अंगवh व गिणकावृ=ी
hीने पुRषाचे अंगवh Kहणून रहा&याची कारणे,
आपया मनाजोगता पुRष धनी कसा िमळवावा, आिण -याची ओळख कशी

करावी.

पpी.माणे एकिन/ रहाणाEया वे3या
पैसे िमळव&याचे माग,
ि.यकराला कं टाळा आयाचे संकेत,
-या<यापासून सुटका क न घे&याचे माग
जु6या ि.यकराशी पुनः संबंध जुळव&याबIल
िविवध .कारचे फ़ायदे
फ़ायदे आिण तोटे यांबIल,
मaयथाचे फ़ायदे तोटे,
शंकाकु शंका,
वे3यांचे .कार
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िवभाग सातवा : आकष!णश+ आिण वशीकरण (औपिमष&दका)
औपिमष&दका)

नटणे थटणे, भुलवणे
श+Aवधक औषधे
कामे<छा .बळ कशी करावी,
Jलगाचा आकार वाढवणे इ-यादी
.योग आिण साधना.
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िवभाग पिहला : पाठ दुसरा

धम , अथ आिण काम यांची िस@ी

मनु^याने िमळालेया शंभरवषा<या आयु^यात, धम , अथ आिण काम यां<या

िस@ीसाठी, वयानुसार .यp के ले पािहजेत. तेही या ित6हXमaये समतोल राखून,

-यांत आपसात अंतYवरोध न होता. बालपणात Gानसाधना करावी. त ण आिण
मaयमवयात अथ आिण कामसाधना करावी आिण उतारवयात धमाचे आचरण क न

मोB.ाqी करावी. शतायुषी हो&याची शाHती नसलेयांनी या साधना -यानुसार
एकि>त करा)ात. मा> िशBण पूण होईपयbत fgचयपालन अिनवाय आहे.
धम Kहणजे Jहदू शाhे आिण पोयांचे पठण व -यानुसार वागणे.

{यातून

कोणतेही ऐिहक लाभ होत नाहीत अशा गोLी Kहणजे धम. उदाहरण : दान धमा`दक
गोLी, {या मनु^य सहजासहजी करत नाही.

तसेच िवधी िनषेध पाळणे, उदा.

मांसभBण न करणे. अशा गोLी {या या मायावी जगात मोह उ-प क न माणसाला
गुरफ़टू न ठे वू शकतात.

धमाचा अeयास Sुती , मृतीतून करावा. तसेच -यांचा अeयास असलेयांकडू न

मागदशन dयावे.
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अथ Kहणजे जमीन, सोने, गोधन, वतू, कला आिण िम>धन यांचे संपादन.

तसेच आपयाकडे असलेया धनाचे रBण आिण संवधन. अथशाhाचे धडे राजाचे
.धानमंडळ आिण वै3यवाणी यां<याकडू न dयावेत.

काम Kहणजे पंचे`zयांचा Kहणजे चBु, कण, िजiहा, काया, नािसका यांचा वापर

क न मन आिण आ-मा यां<या योगे ऐिहक वतूंचा आवाद व उपभोग घेण.े बाn
जगाशी इं `zयां<या समायोगाने मन आिण आ-Kयाला िमळणारे सुख Kहणजे काम.
कामाचे िशBण कामसू>ातून dयावे.

या ितहXचा ~म Sे/-वाने येतो. Kहणजे धम हा अथा_न महान. अथ हा

कामा_न Sे/.

मा> राजाने अथ हे .थमकत) मानावे. कारण .जे<या संगोपनासाठी ते

आव3यक आहे.

तसेच गिणके ने काम हाच Sे/ मानावा. हे अपवाद आहेत. इतरांनी मा> धम

हाच सवSे/ मानावा.

यावर काही वाद आहेत. यांचे िववेचन खाली `दले आहे.
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वाद पिहला : काही सुजाण लोकांचे असे मत आहे कA धम हा

पारलौकAक िवषयाशी िनगडीत असयाने -याचा पोथीतून अeयास

करणे आव3यक आहे. अथाजनासाठी सु@ा साधने आिण Gानाची गरज

असयाने -याचा अeयास करावा. परं तू काम हा ऐिहक असयाने
-याची जाण वभावतःच मनु^यमा>ांकडे असते. -यामुळे -यासाठी

िवशेष अeयासाची गरज नाही.

.ितवाद: कामशाhासाठी िवशॆष अeयासाची गरज नाही हे खरे

नाही. शरीरसमागम हा दोन वेगवेगsया )+मधील संबंध

असयामुळे -यासाठी योcय मागदशनाची गरज आहे. यमिनयमां<या

अभावी िवषयवासनांचे .ाबय अिनबbध वाढेल. तसेच hी

समागमासाठी िविशL वय व काळाचे बंधन असणे आव3यक आहे.

वासनाधीन अिनबbध समाजात अिवचाराचा आिण अनैितकतेचा

बुजबुजाट माज&याची िभती आहे.

वाद दुसरा : लोकायतवाांचे मत असे कA धमाचरण कर&यात

काहीच फ़ायदा नाही. परलोका<या आिमषाने आताचे जीवन बरबाद

कर&यात काहीच अथ नाही. आपया हातातले जे आहे ते सोडू न देऊन

न `दसणाEया जगामागे के वळ मूखच जातात. हातातील कबूतर सोडू न
मोर पकडायला धावणे, (कवा हातचे तांयाचे नाणे टाकू न देऊन न
`दसणारे सो6याचे नाणे शोध&यात काय अथ आहे?
.ितवाद : हे बरोबर नाही.
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पिहले कारण : धमा<या िनयमांत अशा .कार<या शंकांना जागा

नाही.

दुसरे : श>ू<या िवनाशासाठी (कवा पज6यासाठी `दलेया दान

आिण बिलदानाचे फ़ायदे झायाचे `दसले आहे.

ितसरे : सूय, चंz, तारे , Zह आिण िवHातील इतर सव श+A

जगा<या भयासाठी सदा कायरत असतात.

चवथे : चातुव&य (fाgण, B>ीय, वै3य आिण शूz) आिण चार

आSम (fgचयआSम, गृहथाSम, सं6यासआSम, वा6.थाSम)
यां<या आचरणाचा .भाव संपूण िवHरचनेवर पडतो.

पाचवे : जिमनीमaये बीज पेरणे हे देिखल भिव^यावर<या

िवHासाचे .ितक आहे. Kहणून वा-यायन धमाचरणाला Sे/ मानतो.

वाद ितसरा : दैववादी लोक मानतात कA अथशाhाला काही

(कमत नाही. दैवात जे असणार तेच िमळणार. नशीबात जर संप=ी

असेल तर अथशाhाची जाण नसतानाही ती िमळे ल आिण नसेल तर
अथाशाhानुसार वागूनही िमळणार नाही. दैववशात बळीराजाला

इं zाचे आसन िमळाले व -याच दैवाने ते काढू न घेऊन -यास पाताळात

धाडले.

.ितवाद : हे बरोबर नाही
दैवाने

काही

वतू

.ाq

हो&यासाठी

काही

ना

काही

कायकारणभावाची गरज असते. -यामागे काही घटनानु~म असतो. व
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तो घडू न ये&यासाठी .यpांची आव3यकता असते. व हे .यp योcय
`दशेने iहावेत यासाठी अथशाhा<या अeयासाची गरज असते. Sम न

करणाEयास कोणतीही िस@ी होत नाही.

अथाचे पुजारी, मानतात कA काम सु@ा वाईट. कामा<या आहारी

गेलेली )+A धम आिण अथाची िस@ी क

शकत नाही. अशा

)+ची समाजात इvत कमी होते. तो वतः<या नजरे तूनही उतरतो.

-यांचे कु टुंब, नातेवाईक यां<याशी -यांचे संबंध दुरावतात. भोज

रा{याचा राजा दंडक, याने कामांध होऊन एका fाgणक6येचे हरण

के ले आिण अखेर रा{य गमावून बसला.

इं zाने अिहये<या शीलाचे हरण के ले आिण -या<यावरही

संकटांची मािलका कोसळली. कAचकाने zौपदीवर वाईट नजर

ठे वयामुळे आिण रावणाने सीतेचे हरण के यामुळे -यांना देहदंडा<या

िशBेला सामोरे जावे लागले. अशा .कारे ऐिहक सुखा<या लालसेमुळे

संकटां<या गतत सापडावे लागते.
.ितवाद :

या वादाला काही अथच नाही. शरीरसुख हे अाइतके च

शरीरा<या आनंदासाठी आिण अित|वासाठी गरजेचे आहे. दुसरे

Kहणजे तेही धम आिण अथाचे साधन आिण िन^प=ी आहे. मा> -याचे

(अाचे आिण शरीरसुखाचे) सेवन सारासारिववेकाने के ले पािहजे.

िभकारी मागेल Kहणून कोणी अ िशजवायचे थांबत नाही (कवा

हरीण खाऊन टाके ल Kहणून कोणी शेत लावायचे थांबत नाही. तसेच
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कामसुखा<या (कवा ऐिहक सुखा<या अितरे कामुळे काही दु^प*रणाम

होतात Kहणून या गोLी मूळातूनच नाकारणे हे चूक आहे.

अशा .कारे शहाणा व चतुर माणूस धम अथ आिण काम यांचा अeयासपूण

वापर क न इहलोक आिण परलोकाचे सुख िमळवतो. {या आचरणाने धम, अथ
आिण काम हे ित6ही साaय होतात असे काय करावे. न जमयास यातील `कमान दोन
(कवा नाहीच तर `कमान एक साaय होईल असे काय करावे. मा> एका<या
साधनेमुळे दुसEयाचा नाश होणार असेल तर असे काय मा> कधीही क

नये.

(Kहणजे अथ िमळवताना धम (कवा कामाचा नाश होणार नाही याची काळजी
dयावी)
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िवभाग पिहला : पाठ ितसरा

कला आिण शाhांचा अeयास

.-येक माणसाने धम आिण अथासोबत कामशाhाचा आिण -या<याशी

िनगडीत कला आिण शाhांचा अeयास के ला पािहजे. तRण मुलXनीही कला आिण

शाhांसोबत कामशाhाचा अeयास िववाहापुव' के ला पािहजे आिण िववाहानंतरही
पती<या अनुमतीने करत रािहले पािहजे. काही िव9ानांचा िhयांनी कामशाhाचा
अeयास कर&याला िवरोध आहे कारण hीने कोण-याही शाhाचा अeयास क

नये

असे ते मानतात. पण वा-यायनाला हे मंजूर नाही. कारण िhयांना कामशाhातील

’तं>ांचे ’ उपजतच Gान असते. पण -या तांि>क कृ तXमागचे शाh समजून घॆऊन जर
कृ ती के ली तर आयु^य सुखमय होते. अनेकदा याGीकांना यG हवनात उmारायचे

शद मािहत असतात पण -यांचा अथ आिण कायकारण मािहत नसते. अनेकदा
लोकांना कोण-या `दवशी काय करावे हे मािहत असते परं तू {योितःशाhाचा अeयास

नसतो. इतरांचे बघून बघून अH आिण ह=Xना िशकवणारे लोक असतात पण -यांना

ह=ी आिण अHां<याबIल मूळ शाh मािहत नसते. काही देशांमaये राजा रा{य

करतो व तो जे सांगेल तेच िनयम व कायदे बनतात व लोकांना -या िनयमां<या

मागचे कारण मािहत नसते. मा> अनेकदा कु लीन hीयांना आिण वे3यांना
कामशाhाचे उ=म Gान असते.

www.esahity.com

कामसू
.-येक hीने आपया िवHासू मैि>णी<या9ारे कामशाh (कवा -यातील काही

भागाचा अeयास करावा. गुqपणे, एकांतात कामशाhातील चौसL कलांचा अeयास
करावा. ितचे िशBक खालीलपैकA असावेत :

ित<या दाईची समवयक िववािहत मुलगी,
िजवाभावाची मै>ीण,
मावशी,
वयक दासी,
मूळची चांगया घरातील िभBुक hी,
िवHासातील सखी बिहण.
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चौस/ कला:
कला सुखी जीवन जग&यासाठी .-येकाला खालील चौसL कलांचे (कवा

-यातील जातीत जात कलांचे Gान असले पािहजे.
गायन
वावादन
नृ-य
गायन, वादन आिण नृ-याचा मेळ
िलिहणं आिण िच>कला
ग}दणे (अंग रं गवणे, टाटू)
मुत'ला तांदळ
ु आिण फ़ु लांनी सजवणे
फ़ु ले आिण इतर रांगोsया

दात, दािगने, के स, नखे, शरीर रं गवणे, मWदीकाम इ-यादी
रं गीत काचांची रांगोळी
शयनसा सजवणे, गािलचा, गाा, लोड, ते यांची रचना
जलतरं गवादन
रं गीत पा&याचे झरे , तबकं यांची रचना
िच>कला, सजावट, िच>रचना, िच>ांसाठी चौकट बनवणे
माळा, हार, गजरे , पु^परचना
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फ़े टे, पागोटे, फ़ु लांचे तुरे
.संग रं गवणे, अिभनय,
कणआभूषणे, अ=र बनवणे, सुगंध z)ं तयार करणे
िहरे माणकांचा योcय वापर करणे, सजवणे, -यांना वhांत गुंफ़णे,
जादू आिण नजरबंदी
हात चलाखी आिण हतकौशय
वयंपाक आिण )ंजन बनवणे
सरबत, पेयं, सुरभी, सुरा, मधुरस बनवणे
िशवणकला, वhरचना

िवणकला, वh आिण धाcयांचे िवणकाम क न पोपट, फ़ु ले, गु<छ, इ-यादी रचना
बनवणे

कोडी सोडवणे, कू ट, थ' बोलणे, कोडी बनवणे,

किवतांचे चरण पूण करणे, `दलेया शदांव न पिहला चरण पूण हो&यापुव'च
लगोलग दुसरा चरण सादर करणे, अंताBरी
नकला करणं, Vबे_ब आवाज काढणं
uोक वाचन, सादरीकरण,

उmारायला अवघड वाoयं उmारणे (उदा. कmा पापड- पा पापड, चटईला टाचणी
टोचली)

तलवारबाजी, लाठी, धनुYवा

तक शाh,
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सुतारकला
वातुकला

सुवण, चांदी, िहरे मोती यांची पारख
रसायनकला आिण खिनजशाh
अ3म, दगड, मणी रं गवणे
खाणकामाची मािहती
बागकाम, वृBलता संवधन
क}बडे, कबूतर आ(दची झुंज
मैना, पोपटांना बोलायला िशकव&याची कला
उटणे लाव&याची, के शरचना, वेणी घालणे, सुगंिधत कर&याची कला
कू टभाषा ओळख&याची व िलिह&याची कला.
शदांची रचना बदलून बोलणे (जशी चकारी, टकारी, शकारी भाषा)
िविवध भाषांचे आिण बोलीभाषांचे Gान
फ़ु लांची करं डी बनवणे
गूढिच>े, यं>िच>े, मं>िच>े, ताईत
किवतेचे दोन (कवा तीन शद घेऊन किवता पूण करणे, उलटसुलट िलिहलेया
ओळी, शद यांतून अथपूण का)रचना करणे वगैरे
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किवता करणे
शदाथाbची, अनुवादाची कला. शदकोषाचे Gान.
साज शृंगार कला
वतूंचे व प बदल&याची कला, जसे कापसा<या वhाचे रे शमासारखे मुलायम वh
करणे

ुतकला
मं>सामयाने दुसEयाची संप=ी वतः<या नांवे करणे
ताR&यपूण जोशपूण खेळ
समाज िनयम, कायदे यांचे Gान. लोकांशी कसे बोलावे, वागावे याचे Gान.
यु@कला, शhकला, सै6यकला
)ायामकला
चेहरा वाचणे
गीतरचना
गिणती रचना
कागदापासून (कवा अ6य पदाथाbपासून फ़ु ले बनवणे
मूत'कला
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एक शरीरिव~य करणारी hी जर वर `दलेया कलांमaये पारं गत असेल तर

ितला गिणके चा दजा .ाq होतो आिण ितला राजदरबारी मान िमळतो. सुिशिBत
आिण सeय लोकां<या पं+Aत ितचे नांव घेतले जाते.

जर राजघरा&यातील (कवा राजदरबारातील )+<या क6यांनी हे िशBण

घेतले तर -या आपया पतXना वश क न ठे वू शकतात आिण हजार सवतXवर मात
क न परा&या बनू शकतात.

जर एखाा hीला पतीपासून वेगळे iहायची वेळ आली तर ती या कलांचा

वापर क न जगू शकते. या कलांची अगदी त}डओळखदेिखल hी<या आकषकतेत
भर घालते. कारण अनेकदा यांचा वापर करणे प*रिथतीमुळे शoय नसते.

पुRषांनीही या कलांमaये पारं गत असायला हवे. यातील शौयकलांची जाण

असणाEया पुRषांबIल िhयांना िवशेष आकषण वाटते व अ-यंत कमी ओळखीत सु@ा
िhया अशा पुRषांना सहज वश होतात.
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िवभाग पिहला : पाठ चौथा
सय लोकांचे जीवन
अशा .कारे चौसL ((कवा -यातील काही) कला िशकलेया पुRषाने, गृहथाSम

िवकारावा.

गृहथाने संप=ी िमळव&याचे पाच माग आहेत.
भेटीतून िमळालेली
यु@ात Jजकलेली
िवकत घेतलेली
िपढीजाद िमळालेली
वतः कमावलेली
अशा संप=ीतून गृहथाने शहरा<या (कवा मोा गांवा<या मaयभागी, सeय

वतीत, लोकां<या जा&याये&या<या भागात, एक सुंदर घर बांधावे. या घराजवळ
वाहते ताजे पाणी उपलध असावे. घरात िनरिनराsया कामांसाठी वेगवेगsया
खोया असा)ात. च_बाजूंना बाग असावी. घराला दोन िवशेष खोया असा)ात.

एक बाहेर आिण एक आत. आतया खोलीत िhयांचे वात) असावे. बाहेरची

खोली उबदार, भरपूर उm दजा<या अ=रांनी सुगंधीत असावी. मaयभागी एक मोठा
शयनमंच असावा. -यावर सावरी<या कापसा<या मऊ गाा, दोन मऊ उशा, लोड व

ते असावेत. -यांवर व<छ मऊ शुv पांढEया चादरी असा)ात. ही शया मaयभागी
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खोलगट असावी. आिण फ़ु लां<या पाकsया, पु^पगु<छ व पु^पहारांनी सजवलेली
असावी. या पलंगाला वर नBीदार छत असावे

या शयनमंचाशेजारी एक छोटेसे मंचक असावे. -यावर िविवध सुगंधी

अ=रां<या व अंजनां<या कु या सजवून ठे वा)ात. -याभोवती सुंदर सुंदर सुवािसक
फ़ु लांची पु^परचना सजवावी. -याभवती कतुरी, के वडा, कापूर अशांनी भरलेली

सुगंधीत शोिभवंत तापा>े असावीत. मुखशु@ीसाठी सुगंधीत सुपारी, आिण कात
असावे व सोबत रसदार िवाचे सारे सािह-य असावे.

मेजापाशी जिमनीवर एक व<छ थुंकदाणी, एक शोिभवंत अलंकार व

दािग6यांची सुशोिभत नBीदार पेटी असावी. एका हतीदंती खुंटीवर लटकणारी एक

सुंदरशी बांसरी असावी. Jभतीत एक फ़डताळ असावे. -यातला एक कपा सुगंधी
अ=रां<या कु या भरलेला, एक कपा छान छान मनोरं जक कथांची पुतकं भरलेला

आिण एक कपा िपवsया शेवंती<या मंद सुवासाचा असावा. अगदी जवळच असावं
एक छोटंसं तबक, एक खेळ&यातली मातीची गाडी, आिण एका छोा3या मंचावर
मांडून ठे वलेला स}गांचा डाव. िखडकAलगत रं गीत पयांचा एक Jपजरा असावा,

एक कलादालन, सूत कात&याचा चरखा (कवा कोरीव कामाची साधनं (कवा असंच
काही कला कु सरीचं सामान.

समोर एक बाग असावी. छोटीशीच. बागेत वृBवेलX<या सावलीत दोन झोपाळे

असावेत. एक पुढेमागे झुलणारा, एक वतःभोवती गोलगोल िगरoया घेणारा. आिण

सभोवती एक मधुगंधी फ़ु लवेलXचा मंडप. मांडवाखाली दोनच )+ना पाय मुडपून
बसता येईल असा एकच छोटासा ओटा (कवा का. अहाहा !
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गृहथाने सकाळी उठयावर आपली नैिमि=क कामे आटपावी. दात व<छ

धुवावेत. कळे ल न कळे ल इतके अ=र शरीरावर आिण वhांवर लावावे. खूप
घमघमाट क

नये. (किचत अंजन डोsयांत घालावे. ओठांना (किचत र+वण'

वनपती लावून रं गवावे. योcय तेवढीच आभूषणे यावीत आिण बाहेर पड&यापुव'
आरशात पहावे.

सुगंधी z)ांनी यु+ असा िवडा सेवन करावा. याने मुख सुगंधीत होते. -याने

आपली नेहमीची कामे करावीत. रोज ान करावे, एक `दवस आड तेलाने मािलश
करावे,

दर तीन `दवसांनी उटणे लावावे, दर चार `दवसांनी डोके व चेहरा

भादरावा, आिण दर आठवाला शरीरावरचे इतर के स काढावेत. काखेतील घाम
िन-य पुसावा. चरायनाने आखून `दलेया वेळांना, सकाळी, दुपारी आिण रा>ी

भोजन dयावे. सकाळी पिहया पोटपूजेनंतर पोपट मैनांना बोलायला िशकवावे. नंतर

क}बडे कबूतरांची झुंज लावावी. थोडावेळ पीठमद, िवता आिण िवदूषकांबरोबर
मनोरं जन करावे (यांची मािहती पुढे दली आहे). दुपारची वामकु Bीची हलकAशी झोप

dयावी. संaयाकाळी उठयावर पु6हा छान कपडे क न व हलके से अ=र Jशपडू न

बाहेर पडावे. िम>मंडळीशी गपा करा)ात. संगीताची मैफ़ल भरवावी. आिण
संaयाकाळ सरता सरता, आपया िम>मंडळीसोबत आपया घरी येऊन, घर सजवून,

सुगंधी वातावरण क न, आपया .ेयसीची वाट पहावी. (कवा ितला आण&यासाठी

आपया दासीला पाठवावे. ती आयावर -याने व िम>ांनी सुंदर शदांत संभाषण
करावे, ितचे मन .स करावे, व अशा .कारे `दवसाचा अंत करावा.
यािशवाय .संगोपा= कराय<या िवशेष गोLी खालील.माणे
िनरिनराsया देवतांचे उ-सव साजरे करावेत
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hीपुRषांचे संमल
े न घडवून आणावे
सुरापानाचे काय~म करावेत
सहलXना जावे
संमेलने आयोिजत करावी वा -यांत सहभागी iहावे
उ-सव साजरे करावेत व -यांचा मनमुराद आनंद dयावा
खास सणां<या `दवशी सव नाग*रकांनी सरवती<या मं`दरी जमावे.

गांवोगांवा_न आलेया गायक नतकांची चढाओढ भरवावी. -यांना चांगली बिBसे
ावी. योcय वाटयास -यांना गांवात ठे वून dयावे. नाग*रकांनी हे िनणय एकमताने

dयावेत. गांवकEयांनी सुख व दुःखात कायम एक> रहावे. उ-सवासाठी आलेया
परoया अितथXना मानस6मानाने वागवावे.

सव .कारचे उ-सव असेच साजरे करावेत.
सामािजक सोहळे व संमल
े ने
जेiहा

समवयक,

समान

सामािजक

थान

असलेले

लोक,

समान

आवडीिनवडीचे लोक, एक> येऊन गिणके <या नृ-यालयात (कवा आपयातयाच
एका<या घरी (कवा एखाा सावजिनक *ठकाणी, मौजमजा कर&यासाठी आनंदाने
एक> येतात तेiहा तो सामािजक सोहळा असतो.

एक> येऊन सवजण गपा मारतात, थामकरी करतात. का)ा<या मैफ़ली

(कवा कलािवषयक चचा करतात. अशा *ठकाणी सदयवतXची आठवण काढली जाते.

िवशेषतः {या सव कलांमaये पारं गत असतात अशा चतुर िhयांबIल गपा मारया
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जातात. पुRषांना आकYषत कर&याची कला असणाEया िhया हा चचचा खास िवषय
असतो .

सुरापान
hी पुRषांनी एकमेकां<या घरी जमून सुरापान करावे. या *ठकाणी पुRषांनी

गिणकांना िप&याचा आZह करावा व वतःही पेयपान करावे. मधू, ऐरे य, सार,

आसव अशा िविवध कडू व आंबट पेयांचे पान करावे. -याचबरोबर िविवध झाडां<या
साली, रानफ़ळे आिण पाने यां<यापासून बनवलेली दा यावी.
बागेतील सहली
दुपार हो&यापुव' पुRषांनी छान छान वhे लेवून, गिणकांना घेऊन, घोांवर

बसून बागांत जावे. आपली कामे करावी. गपा मारा)ात, कबूतर क}बडे यां<या

झुंजी वगैरे लावा)ात, (कवा त-सम हलoया फ़ु लoया `~डा करा)ात आिण
संaयाकाळी आनंदात परतावे. येताना फ़ु लांचे गु<छ तुरे आणावेत.

उ6हाsयात गांवाबाहेरील तलावावर जाऊन डु ब
ं ावे, पोहावे, जल~Aडा

करा)ात. हरणे, ह=ी अशा जंगली .ा&यांची ये जा असणारे पाणवठे अशा
`~डांसाठी उ=म समजावे.

इतर &2डासाधने
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रा>रा>भर ुत खेळणे
*टपूर चांz.काशात `फ़रायला जाणे
वसंतपंचमी साजरी करणे
आवृBाव न कै Eया व आफ़ळे तोडणे
कमळाचे धागे खाणे
कोवळी कणसे, Vरडा खाणे
जाणे

नवी पालवी फ़ु ट&या<या ऋतूत , Kहणजे वसंत ऋतूत गद रानावनांत सहलीला
उदकHे`दका Kहणजे जल`~डा
एकमेकांना फ़ु लांनी सजवणे
इतर अनेक देशी (कवा .ादेिशक खेळ
अशा .कार<या सामािजक खेळांचा आवाद घेणे हे गृहथास आव3यक आहे.

आिण गिणकांनीही आपया सयांसह अशा खेळांचा आनंद घेतला पािहजे.
.ेयसी Kहणजेच

सवव असे मानतो तो िपठमद. िपठमद Kहणजे आपया

.ेयसीिशवाय या जगातील कोणतीही मालम=ा नसलेला माणूस. -याचे सवव
Kहणजे -याची सहचरी, िविवध तेल,ं आिण एक लाल वh. पीठमद चांगया
देशातील चांगया घरा&यातील असतात आिण -यांना अनेक कला अवगत असतात.

या कलांचे िशBण देत हे लोक आपली गुजराण करतात आिण कु लीन लोक आिण
गिणका यां<याशी खास मै>ी करतात.
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वीत Kहणजे {या<याकडे भरपूर संप=ी आहे, जो याच देशातील आहे, आिण

{या<याकडे गृहथाSमाचे सव गुण आहेत असा. {याची पpी -या<या सोबत असते
आिण {याला गणसभांतन
ू आिण गिणकां<या कोावर भरपूर मान असतो.

िवदूषक (कवा वैहसक Kहणजे जो हसवतो, {याला अनेक कला अवगत आहेत,

जो सवाb<या िवHासातला आहे असा िम>.

या )+ना वाद (कवा भांडणां<या वेळी िनवााक*रता बोलावले जाते.

अशा कायासाठी मुंडन के लेया िभBुक िhया, आिण गिणकांनाही मaयथीकरता
बोलावले जाते.

अशा.कारे गांव (कवा शहरात रहाणाEया गृहथाचे कत) असते कA -याने

आपया Gाती बांधवांना मदत करावी, -यांना आपया घरी बोलवावे, -यां<या घरी
जावे, आिण समाजात िमळू न िमसळू न रहावे.
एका uोकात असे सांिगतले आहे कA :
जो गृहथ संकृ त (कवा इतर दजदार भाषांतून िविवध िवषयांवर बोलू शकतो

-याला समाजात मान िमळतो. शहा&याने जनसामा6यांना न आवडणाEया लोकांत
िमसळू नये, अिनबbध वागू नये, आिण कोणाला दुखवू नये. जो सुिशिBत गृहथ

समाजात िमळू न िमसळू न रहातो व समाजा<या सुखांतच आपले सुख मानतो -याला
समाजातही मान िमळतो.
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िवभाग पिहला : पाठ पाचवा
गृहथाSमी पुRषां<या िhया, िम> आिण दूतांिवषयी
चारही वणातील पुRष जेiहा धमाने आखून `दलेया चौकटीत Kहणजे

िववाहबंधना9ारे कु मा*रकांसह कामसाधना करतात तेiहा -यांना कायदेशीर संतती
आिण `कत' .ाq होते. मा> आपया_न उm वणा<या hीशी (कवा कौमाय

गमावलेया समानवण' hीशी समागम करणे अवैध आहे. तसेच आपया_न कमी
वणाची hी, जातीने वाळीत टाकलेली hी, गिणका, आिण पुनYववाह के लेली िवधवा
यां<याशी समागम अवैध नसला तरी तुतीयोcयही नाही. अशा िhयांशी समागम हा
के वळ ता-पुर-या िवषयसुखासाठीच असतो.

नाियकांचे तीन .कार असतात. दासी, पुनYववािहत िवधवा, गिणका.
गिणकापु>ा<या मते एक चौथा .कार आहे. तो Kहणजे िववािहत परhीशी

काही िवशेष .संगी रत करणे अनैितक नाही. पण ते िवशेष .संग, (कवा कारणे
खालीलपैकA एक असेल तरच.

एक : जेiहा ती िववािहत परhी वे<छेने आपयाकडे येत,े आिण ितचा उपभोग

आपयापुव' इतरांनीही घेतलेला आहे. अशा hीला आपण वे3येवतच समजावे आिण

जरी ती आपया_न उm वणाची असली तरी ित<याशी समागमाने धमाला बाधा येत
नाही.

दोन : दोनदा िववाह के लेली hी िजचे संबंध आपयाआधी इतरांशी झालेले

आहेत अशा hीशी समागमाला धमाचा िवरोध नाही.
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तीन : राजकAय कारणासाठी. एक अशी hी, िजचा पती पूणपणे ित<या मुठीत

आहे. तो आपया श>ूचा िम> आहे आिण ितची कामे<छा आपण पूण के ली तर

ित<या सांग&याव न तो आपया श>ूला सोडू् न देऊन आपयाला िमळू शकतो.

चार : अशी hी जी ित<या उmपदथ पतीचे मन वळवून -याचा आपला

सलोखा िनमाण क शकते आिण सaयाचे िबघडलेले संबंध सुधा शकते

पाच: अशी hी, िज<याशी मी समागम के याने माय़ा एखाा िम>ाचा

फ़ायदा क न देऊ शकते, (कवा आपया एखाा श>ूला संपवू शकते (कवा आपले
एखादे कठीण काम तडीस नेऊ शकते

पाच : अशी hी िज<या पतीला मा न आपण .चंड संप=ी .ाq क शकतो
सहा : अशी hी िज<याशी समागमाने आपयाला तोटा काहीच नाही मा>

िवनासायास भरपूर संप=ी िमळवून आपण आपले दा*र संपवू शकतो

सात: एक अशी hी जी आपयावर अितशय .ेम करते, आपले सव दुगुण आिण

दु^कृ -ये जाणते, आिण जर आपण रतीसुखाला नकार `दला तर ते जगजाहीर क न
आपयाला मातीमोल करे ल, (कवा असा आरोप करील {यातून आपली सुटका होणे

अशoय आहे, (कवा ित<या कnात असलेया ताकदवान नवEयाला सांगून आपया
श>ूशी -याचे संगनमत करवील.

आठ : िज<या पतीने आपया िhयांना vL के ले आहे आिण -याचा सूड Kहणून

आपण -या<या hीला vL क .

नऊ : अशी hी िजला माया राजा<या श>ूचा ठाव*ठकाणा मािहत आहे, आिण

राजाने मला -याला नL कर&याचा आदेश `दला आहे.

www.esahity.com

कामसू
दहा : माझे {या hीवर .ेम आहे ती या hी<या सांग&यात आहे . ितला .ाq

कर&यासाठी या hीला समाधानी करणे आव3यक आहे

अकरा : ही hी मला अशी एक hी िमळवून देऊ शकते जी सदय आिण ऐHय

यांनी यु+ आहे, िज<यापयbत पोहोचणे के वळ याच hीमाफ़ त मला शoय आहे.

बारा : माझा श>ू हा या hी<या पतीचा िम> आहे. ही hी जर माया श>ूकडे

गेली तर ित<या पतीमaये आिण माया श>ूमaये िवतुL येईल.

अशा .कारे काही िविशL हेतूने एखाा परhीशी संबंध ठे वले तर चालेल, मा>

के वळ संभोगसुखासाठी परhीशी संबंध ठे वणे गैर आहे असे गिणकापु>ाचे मत आहे.

चरायना<या मते नाियकांचा एक पाचवा वगही आहे : अशा नाियका {या

राजा<या मंयां<या मज'तया असतात (कवा -यांचे वरचेवर जाणे येणे असते (कवा
अशी िवधवा जी पुRषाचे मनोरथ पूण करते.

सुवणाभा<या मते एखाा साधू<या सेवेत आयु^य वेचणारी िवधवा ही सहा)ा

.कारची नाियका होय.

घटकमुखा<या मते, गणीकां<या क6या व दासी या जरी कु मा*रका असया तरी

सात)ा .कार<या नाियकाच होय.

गणाद'य सांगतो कA कु लीन घरा&यात ज6मलेली कोणतीही क6या जेiहा वयात

येते तेiहा ती अLमनाियका बनते.

मा> वा-यायना<या मते या चार नाियका पिहया चार नाियकां_न वेगsया

नाहीत . Kहणून चारच नाियका होय : कु मा*रका, पुनYववािहत िवधवा, वे3या आिण
िवशेष कारणपर-वे संबंध ठे वलेया िhया.
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खालील िhयांशी कधी संबंध ठे वू नये
महारोगी
मनोRcण
जाती बाn िन^कािसत ( वािळत टाकलेया)
हलoया कानाची (गुिपत फ़ोडणारी)
चारचौघांत रतीसुखाची मागणी करणारी
अती गोरी
अती सावळी
दुगbधी असलेली
जवळ<या ना-यातली
मै>ीण
साaवी
नातेवाईक, िम>, Gानी fाgण आिण राजा यांची पpी
बv)ा<या मते िजला पाच पुRषांनी भोगले आहे अशी hी वर `दलेया

यादीतली असेल तरी समागमास हरकत नाही. परं तु गिणकापु>ा<या मते यातही
नातेवाईक, िम>, Gानी fाgण आिण राजा यां<या पpXचा अपवाद करावा.
िम> Kहणजे कोण याची जी )ाया आहे :
{या<याशी बालपणी मातीत खेळलो
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{याचे मायावर उपकार आहेत

{या<या आवडी िनवडी समान आहेत

सहाaयायी

{याचे सव गुण दुगुण आपयाला मािहत आहेत आिण आपले -याला मािहत

आहेत

आपया दाईचा मुलगा

आपयाबरोबर वाढलेला, आपयाच वंशातला
या िम>ांत खालील गुण असावेत

स-यवचनी असावेत

काळाबरोबर बदलणारे नसावेत

आपया इ<छा आकांBांशी सुसंगत असावेत

आपया पाठीशी ठाम उभे रहाणारे असावेत
कटकारथानी नसावेत

दुसEयांना वश होणारे नसावेत

आपली गुिपते बाहेर फ़ोडणारे नसावेत

चरायना<या मते गृहथांनी मै>ी करायला धोबी, 6हावी, मWढपाळ, गोपाळ,

माळी, औषध बनवणारे , पानवाले, खानावळवाले, िभBुक, पीठमद, वीत, िवदूषक,
आिण या सवाb<या पpी योcय असतात.
दूतापाशी खालील गुण असावेत
कौशय
धैय
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चाणाBपणा : शारीरभाषेव न माणसाचे मन ओळखणे

िनYभड, पL

बु@ीम=ा : समोर<या )+A<या बोल&याचा अथ समज&याची कु वत
चांगया चाली*रती

कृ ती करताना काळ आिण वेळेचे भान

कामातले बारकावे
समज, गांिभर्य,

.संगावधान, काय तडीस ने&याची कला

Vषार, चतुर, शहाणा, {याला चांगले िम> आहेत, {याला दुसEयाचे मन

ओळखता येत,े {याला काळ वेळ .संगाचे भान असते, तो दुYमळातील दुYमळ hीला
सहजपणे वश क

शकतो.
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िवभाग दुसरा
पाठ पिहला
समागमाचे .कार :
.कार

शरीराचे आकार, इ<छाश+Aचा आवेग, जोर आिण वेळेनुसार समागमाचे

पुRषां<या Jलगाचे आकार वेगवेगळे असतात. -यानुसार पुRषांचे तीन .कार

होता : ससा-पुRष, बैल-पुRष, आिण अHपुRष

िhयां<या योनीची खोली वेगवेगळी असते आिण -यानुसार िhयांचे तीन .कार

असतात, ह*रण-hी, घोडी-hी आिण ह=ी-hी.

अशा .कार<या या वगाb<या तीन योcय (कवा समसमागमांचे .कार पडतात
ससा- पुRष आिण ह*रणी-hी
बैल-पुRष आिण अHी –hी
अH-पुRष आिण ह=ी-hी

आिण सहा िवषमसमागमाचे .कार पडतात
ससा- पुRष आिण अHी –hी
ससा- पुRष आिण ह=ी-hी
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बैल-पुRष आिण ह*रणी-hी
बैल-पुRष आिण ह=ी-hी
अH-पुRष आिण ह*रणी-hी
अH-पुRष आिण अHी –hी

िवषम संगमांचेही दोन .कार होतात. जेiहा Jलग योनी_न थोडे मोठे असते

(कवा खुपच मोठे असते. आिण जेiहा योनी Jलगा_न मोठी असते (कवा खुपच मोठी
असते.

१)

अH-पुRष आिण अHी-hी आिण २) बैल-पुRष आिण ह*रणी-

hी हे उm संगम असतात
आिण

३): अH-पुRष आिण ह*रणी-hी हा अतीउm संगम असतो
तर

१) बैल-पुRष आिण ह=ी-hी आिण २) ससा-पुRष आिण अH-hी

हे किन/ संगम असतात
आिण

३): ससा-पुRष आिण ह=ी-hी अितकिन/ संगम असतो.
बरोबरीचा संगम हा सवात योcय संगम मानावा तर अतीकिन/ व अतीउm

संगम टाळावेत. इतर संगम हे मaयम .कारचे मानावेत.
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कामे<छे<या श+A आिण आवेगानुसार hी आिण पुRषांचे तीन .कार पदतात.
पुRष : आ-यंितक आवेग, मaयम आवेग, सुत
hी : ती कामे<छा, संयिमत इ<छा, अिन<छा

सुत पुRष : समागमा<या वेळी जो फ़ार तेज नसतो, {याचे वीय पातळ असते

आिण {यांचे आJलगन सैल असते असा पुRष.

या_न वर<या पातळी वरचे पुRष मaयम आवेगाचे असतात
आ-यंितक आवेगाचे पुRष: {यां<या समागमाचे वागणे अ-यंत धुसमुसळे असते,

-यांचे वीय घ असते आिण आJलगन घ व आवेगपूण असते

अशाच .कारे आवेगानुसार िhयांचे तीन .कार पडतात. सुत, मaयम व

आवेगी.

समागमा<या काळानुसार hी आिण पुRषांचे तीन .कार पडतात. लघु काळाचे,

मaयम काळाचे आिण दीघ काळाचे.

अशा .कारे समागमाचे पु6हा नऊ .कार होतात.
सुत + सुत योcय
सुत + मaयम
सुत + आवेगी अयोcय
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मaयम+ सुत
मaयम+ मaयम योcय
मaयम+ आवेगी
आवेगी +आवेगी योcय
आवेगी+ सुत अयोcय
आवेगी + मaयम
आिण आधी<या .माणेच यातही आ-यंितक टोकाचे दोन समागम टाळावेत.

आिण शoयतो बरोबरीचे .कार संगमी असावेत.

पण काही मतभेदही आहेत. औदिलक Kहणतो िhयांचे पुRषां.माणे पतन होत

नाही. -यामुळे पुRष -यांची कामे<छा पूण क न सुख िमळवतात. तर िhया

कामे<छे<या अनुभूतीतच सुख िमळवतात. -यामुळे समागमाची सवm अवथा पूण
होताच पुRष समाधान पावतो तर hी -यानंतरही अतृqच असते.

या मतावर दुमत आहे. इतरांचे मत आहे कA पुRष काम`~डा करताना िजतका

िवलंब करतो िततका तो िhयांना आवडतो. घाईघाई करणारे पुRष िhयांना आवडत
नाहीत. याचाच अथ hीसु@ा hवत असावी.

या मतावर देिखल अनेकांचा आBेप आहे. कारण पुRष िजतका .लंब लावेल

िततका तो hीला अिधक सुख देत रहातो. -यामुळे hी<या वेळॆला बंधन नसते. पुRष
िजतके देईल िततके घे&याची ितची श+A असते. -यामुळे ती कायम अतृqच असते.
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पुRषांशी संगमातून hीची कामे<छा, आवेग यांची तृqी होते आिण या तृqते<या

जाणीवेतच ितला सुखाची .ाqी होते.

बv)ा<या िश^यांचे मत अजूनच वेगळे आहे. ते Kहणतात कA hीला

समागमा<या सुRवातीपासूनच hावाला सुRवात होते आिण जर hाव नसेल तर

गभधारणा होईलच कशी?

यावरही एक दुमत आहे. संगमा<या आरं भाला hी ही मaयमकाल असते. आिण

-यामुळे ती आवेगा<या आिण .लंबी पुRषा<या आवेगाना ती सा_ शकत नाही. पण

जसजसा समागम पुढे सरकतो तसतशी ितचा आवेग वाढत जातो. ितला वतः<या
शरीराचे भान रहात नाही. आिण तेiहा मा> आता अंत येऊच नये असे ितला वाटू
लागते.

पण हे खरे नाही. कारण अगदी सवसाधारण गतीचे िनयम सांगतात कA सव

गतीमान वतू, जसे कA कुं भाराचे चाक, सुRवातीला कमी गतीत `फ़रते, आिण एकदा
गती लाभली कA ती थांबवणे कठीण असते. पण गतीला िमळणारी श+A संपली कA
च~ थांबतेच. अशा .कारे पुRषाने `दलेली गती पुRषाची गती थांबयावर आपोआप
थांबते.

uोक: पुRषाचे वीयपतन समागमा<या अंती होते तर hीचा hाव

सुRवातीपासून अंतापयbत सु च असतो. आिण अंततः hाव थांबताच दोघेही तृq
होऊन समागम थांबवतात.

वा-यायना<या मते िhयां<या hावालाही पुRषा<या पतना.माणेच अंत

असतो.
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आता काहXना हा . पडला असेल कA : जर hी आिण पुRष दोघेही सारखेच

असतात आिण समान आनंद िमळवतात तर दोघां<या `~या वेगवेगsया का
असा)ात?

वा-यायन Kहणतो कA दोघां<या `~या व सुखा<या जाणीवा वेगवेगsया

असतात. कृ ती वेगवेगsया असतात. -यामुळे पुRष हे कत असतात तर hी ही कम

क न घेणारी असते. िनसगाने के लेली ही रचना आहे. नाहीतर कता हा कम क न
घेणारा होईल. कृ तX<या या फ़रकामुळेच सुखा<या अ|युm Bणी पुRष हा िवचार
करतो कA “ही hी मायात सामावली आहे”, आिण hी िवचार करते “या पुRषात मी
सामावले आहे”.

मग एक दुसरा .ितवादही होऊ शकतो: जर hी आिण पुRषां<या कृ तXमaये जर

फ़रक असतो तर दोघां<या सुख जािणवांमaयेही फ़रक असायला हवा. कारण कृ ती
करणाEयाला जो आनंद िमळे ल तोच कृ ती क न घेणाEयाला कसा िमळे ल?

पण या .ितवादाला काही आधार नाही. कारण कृ ती करणारा आिण कृ ती क न

घेणारी यां<या हालचालXमaये जरी फ़रक असला तरी -यांना येणारी सुखाची
अनुभूती एकच असते. कारण िनसगतः -याच कृ तीतून -यांना सुख िमळते.

पु6हा एक नवीनच वादाचा मुIा. जर पुRष आिण hी संगमातून -या कृ ती क न

सुख िमळवतात तर दोघांनाही एकाच वेळी या सुख.ाqीची अनुभूती iहायला हवी.
पण तसे होत नाही. पण यात एक चूक आहे. मWrां<या लढाईत जेiहा एक मWढा

दुसEया मWrाकडे धावून जाऊन टर देतो, तेiहा िजतकA वेदना टर घेणाEयाला
होते िततकAच टर देणाEयालाही होते. एक लाकडी फ़ळ दुसEयावर आपटले तर
दो6हीही फ़ु टतात. आिण दोन कु तीगीर जेiहा लढतात तेiहा दोघांनाही लागते. तसेच
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जेiहा एक hी (कवा एक पुRष एकमेकांवर काही कृ ती करतात तेiहा दोघांनाही सुख
लाभते.

जर पुRष आिण hी समसमान असतील तर -यांना रतीसुख समसमान िमळते

आिण Kहणून पुRषाने अशाच hीशी िववाह करावा जी कृ ती संपयानंतरही -यावर
.ेम करत राहील.

अशा .कारे हे िस@ झायावर कA रती`~डेतून hी आिण पुRषाला समसमान

सुख िमळते, -यां<या वेळे<या .लंबनानुसार रित`~डेचे नऊ .कार पडतात.

आिण hी आिण पुRषाचे तीन तीन .कार, -यां<या आवेगाचे तीन तीन .कार

आिण -यां<या वेळे<या .लंबनाचे तीन तीन .कार यातून रित`~डांचे असंय .कार

बनतात. आिण Kहणून .-येक वेळी पुRषाने -या -या .संगाला योcय असे साधन
वापरावे.

पिहया संभोगात सुRवातीला पुRष अतीउ-सुक आिण ती कामे<छेने आवेगपूण

वागतो. -यावेळी hी शं`कत आिण काहीशी बावरलेली असते. या उलट जसजशी

रा> चढत जाते, तसतसा पु ष मलूल होत जातो आिण hीची कामे<छा .`दq होत

जाते. -यामुळे सुRवाती<या संगमांत hीचा आवेग कमी आिण वेळ .लंिबत असते तर

नंतर नंतर hीचा आवेग वाढत जातो आिण ितला रितसुखा<या परमोm Jबदूची घाई
लागते.

पंिडतांनी .ेमाचे चार .कार सांिगतले आहेत
िन-य सवयीने उ-प होणारे .ेम
कपनािवलासाने िनमाण झालेले .ेम
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िवHासातून िनमाण होणारे .ेम
बाn वतूं<या आकषणातून िनमाण होणारे .ेम.
िन-य सवयीने उ-प होणारे .ेम : एखादी गोL िन-य करत रािहयाने िनमाण

होणारे .ेम, जसे िशकारीची, ुताची सवय , (कवा संभोगाची सवय, सुरापानाची
सवय, इ-यादी. ()सन)

कपनािवलासाने िनमाण झालेले .ेम : न पािहलेया वतू, कृ ती (कवा )+A

यांची के वळ कपनारं जन क न , नािव6यामुळे वाटणारे आकषण, .ेम. उदा. काही
hी पुRषांना मुखसंभॊगाचे आकषण वाटणॆ, (कवा आJलगन , चुंबन यां<या िवचाराने
कपनेने आकषण उ-प होणे.

िवHासातून िनमाण होणारे .ेम : पु ष आिण hी याना एकमेकांकडे

पािहयावर, (कवा वागणूकAतून िवHास िनमाण झायावर वाटणारे .ेम.

बाn वतूं<या आकषणातून िनमाण होणारे .ेम. : याचा अनुभव सवाbनाच

असतो. कपडे, रं ग, गंध (कवा शरीराचे उठावदार आकार यामुळे आकषण उ-प होणे
साहिजक असते. यातून िमळणारे सुख हे इतर सुखां<या मानाने उm असते आिण
शु@ असते.

आतापयbत समागमािवषयी या िवभागात जे सांिगतले -यानंतर सूGांना अिधक

सांग&याची गरज नाही. परं तू अGानी लोकांसाठी संभोगकृ तीबIल पुढे काही गोLी
अिधक उलगडू न सांिगतया आहेत. -यांचा आवाद dयावा.
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िवभाग दोन : पाठ दुसरा
आJलगनािवषयी
काम~Aडांचे वणन करणाEया कामशाhा<या या िवभागाला चतुःष/ी असेही

Kहणतात. काहX<या मते यात चौसL भाग असयामुळे याला चतुःष/ी Kहणतात.

काहX<या मते या भागाचा लेखक पंचला हा दशपाठी fाgण होता आिण ऋcवेदांचा

अeयासक. ऋcवेदाचे चौस/ पाठ असयामुळे पंचलाने ऋcवेदा<या समपणाला
म न या भागाला चतुःष/ी हे नांव `दले असावे. बv)ाचे मत असे कA यात आठ

िवषय आहेत. आJलगन, चुंबन, नख आिण बोटांचा खेळ, चावणे, पVडणे, aवनी

करणे, hीने पुRषीपणा करणे (पुRषाचे स}ग घेण)े आिण औप*रLक (कवा मुख
संभोग. या .-येक िवषयात आठ *रती सांिगतया आहेत. आठ गुणीले आठ Kहणजे
चौस/. परं तू वा-यायन मा> मानतो कA यात आठा_न अिधक िवषय जसे मारणे,

रडणे, रित`~डेत पुRषाने करायची इतर कामे यांचाही समावेश आहे आिण -यामुळे
चतुःष/ी हे नांव असेच अपघाताने पडले असावे.

उदा. जसे सqपण वृBाला सात पाने नसतात (कवा पंचवण Kहणजे तांदळ
ु कधी

पाच रं गांचा नसतो. तसेच हे नांवही िवनाकारण पडले असावे.

असो. आपण आता चतुःष/ीला सुRवात करत आहोत आिण आपला पिहला

िवषय आहे आJलगन. िमठी.
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आलगन
आJलगनातून hी पुRषांचे एकमेकांबIलचे .ेम )+ होते. -याचे चार .कार

`दसतात.

पशाJलगन
घषणाJलगन
कं टकाJलगन
घ आJलगन
या चार नांवातूनच सारे पL होते ...
एखादा पुRष hी<या अवती भवती जाऊन काही ना काही िमषाने आपया

शरीरा<या एखाा भागाने ित<या शरीरा<या एकाा भागाला ओझरता पश करतो
तेiहा ते पशाJलगन होय. हे सहसा अनोळखी लोकांत होते. (कवा अनेक लोकांचा
वावर असणाEया जागी ओळखी<या लोकांतही होते.

पुRष बसलेला (कवा उभा असताना, hी -या<या जवळ जाऊन काहीतरी

उचल&या<या बहा&याने खाली वाकू न आपया तनाZांनी -याला टोचते आिण
अशावेळी -याने ित<या तनांना पश क न हलके च धरावे. याला कं टकआJलगन

Kहणतात. थोडीशी ओळख झालेली असताना ती पुढे सरकव&यासाठी असे करणे
आव3यक असते.

हे दो6ही .कार नवीन ओळख झालेया )+मaयेच असतात.
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जेiहा दोन .ेिमक अंधाEया वाटेवर (कवा बागेत `फ़रत असतात तेiहा

अना_तपणे झायासारखे एकमेकांशी अंग घासतात. -याला घषणाJलगन असे
Kहणतात.

जेiहा .ेिमक .ेमा<या आवेगात असतात आिण -यातील एक जण जेiहा

दुसEयाचे शरीर Jभत (कवा खांबावर दाबून धरतो ((कवा धरते) तेiहा -याला -याला
घ आJलगन Kहणतात

ही दो6ही आJलगने .ेमसूचक असतात आिण एकमेकांची अंतरे जाणणाEया

.ेिमकांनाच शोभतात.

.ेमाJलगनांचे चार .कार असतात
लतावेिLतक :
वृBिधरोधक

ितळ-तांदल
ु क
िBरनीरक

लतावेिLतक : जेiहा .ेयसी उeया उeया आपया ि.यकराला अशी िलपटते जसे

कA वृBाला वेल, आिण -याचे मुख खाली वाकवून -याला चुंबनाला .वृ= करते,आिण
(किचत सट् सट् असा Hासांचा आवाज क न -या<या डोsयांत डोळे घालून .ेमाने
पहाते तेiहा -याला Kहणतात लतावेिLतक आJलगन.

वृBिधरोधक : जेiहा .ेयसी उभे असलेया ि.यकरा<या एका पायावर आपला

एक पायाचा चवडा (बोटे) टेकवून वतःला उं चावते, दुसरा पाय -या<या मांडीवर
मुडपून ठे वते, डावा हात -या<या कमरे भोवती वेटाळते आिण उज)ाने -या<या

खांय़ाव न -या<या मानेभोवती Vकसारखी लटकते, आिण जणू काही एखाा

वृBावर चढायची तयारी आहे असा अिवभाव करते -याला वृBिधरोधक अJलगन
Kहणतात.
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वरील दो6ही आJलगने उeयाने करायची आहेत.
ितळ-तांदल
ु क आJलगन : ि.यकर .ेयसी मंचकावर पVडलेले असताना करायचे

हे आJलगन आहे. .ेमा<या आवेगात -यां<या मांांनी ते एकमेकां<या मांांना असा
िवळखा घालतात, अ-यंत आवेगाने असे घासतात जसे कA ितळांत िमसळलेले तांदळ
ू .
यांना कोणी अलग क

जाईल तर ते अवघड असते. Kहणून या आJलगनाला ितळ-

तांदल
ु क आJलगन Kहणतात

िBरनीरक (दूध आिण पाणी) आJलगन : ि.या ि.यकरा<या मांडीवर बसलेली

(कवा मंचकावर -या<यासोबत असते. आिण ते दोघे एकमेकांना असे िलपटलेले जसे
कA एकमेकां<या आत आत खोलवर िशर&याचा व एकमेकांत िवरघळू न जा&याचा

.यp करत आहेत. हे आJलगन इतके ती, घ आिण आवेगपूण असते कA -या
दोघांना वेगळे करणे एकमेकांत िवरघळलेया पाणी आिण दुधाला वेगळे कर&याइतके
अशoय असते. Kहणून -याला Bीरनीरक आJलगन Kहणतात.

ही दुसरी दोन आJलगने संभोगा<या आधीची आJलगने असतात.
वरील आठ आJलगन .कार बv)ाने सांिगतले आहेत.
सुवणाभाने शरीरा<या चार अंगांची चार वेगवेगळी आJलगने सांिगतली आहेत.

ती खालील.माणे :

मांांचे आJलगन

जांघेचं आJलगन
तनाJलगन
कपोलाJलगन
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जेiहा ि.यकर आपया सखी<या दो6ही मांा (कवा एक मांडी आपया

वतः<या दोन मांामaये ध न घ आवळतो. -यास मांांचं आJलगन Kहणतात.
हे .ेयसी आपया ि.यकराशीही करते.

जेiहा मंचकावर पVडलेया .ेयसी<या मaयभागावर ि.यकर आपया

शरीराचा मaयभाग दाबून धरतो, आिण दबाव वाढवता वाढवता, ित<या शरीरावर
नखे आिण दातांचे ण उमटवतो आिण ितचे खुले पसरलेले के स चुंबतो. -यास जांघेचं
आJलगन Kहणतात.

जेiहा पुRष आपली छाती मादी<या तनां<या मaये दाबून धरतो आिण ितला

दाबतो तेiहा -याला तनाJलगन Kहणतात.

जेiहा ि.या आपया ि.यकराचा चेहरा दो6हीही हातांनी ध न -या<या

कपाळाला आपले कपाळ, -या<या डोsयांना आपले डोळे , आिण -या<या ओठांना
आपले ओठ िमळवून दाबते तेiहा ते कपोलाJलगन असते.

काहX<या मते के स धुणे ( पुRषाने hीचे (कवा hीने पुRषाचे) हेही एक .कारचे

आJलगनच होय. पण वा-यायन मानतो कA के स धुणे हे वेगsया कारणासाठी,

वेगsया वेळी आिण वेगsया .काराने के ले जाते आिण -यामुळे -याला आJलगन
Kहणता येणार नाही.

आJलगनाचा िवषयच असा आहे कA -याबIल िवचारणा करणारे पुRष -याची

मािहती घेताना आिण -याबIल ऐकतानाच खुप सुख .ाq करतात. {या आJलगनाने
.ेम वाढते आिण रतीसुखाला भरती येते अशी अनेक इतरही आJलगने आहेत आिण

समागमा<या वेळी -यांचाही योcय .कारे उपयोग करायला हरकत नाही. एकदा का
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संगमा<या च~ाने गती घेतली कA काय योcय आिण काय अयोcय हे ठरवणार तरी
कोण? ितथे कसले कामशाh?
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िवभाग दुसरा : पाठ ितसरा
चुंबन िचकसा
असे Kहटले जाते कA आJलगन, चुंबन, दाबणे, आिण नखांनी (कवा बोटांनी

नोचणे या संभॊगा<या आधी<या `~या असतात आिण मारणे, aवनी करणे, या गोLी

संभोग सुR असताना कराय<या गोLी असतात. मा> वा-यायन असे मानत नाही. तो
Kहणतो कA .ेमालापा<या वेळी आधी काय आिण नंतर काय हे ठरवणे व -यांना
कानून िनयम लावणे अयोcय आहे.

समागमा<या सुRवाती<या `दवसांत चुंबन आJलगनादी गोLी मaयम

व पातच आचरा)ा. -यांत फ़ार वेळ घालवू नये. आिण रोज सव गोLी क

नये.

नंतर<या `दवसांत हळू हळू हा ~म बदलावा आिण नंतर संयिमत वापराची गरज रा_
नये. .ेम जेiहा जुने होत जाईल तेiहा कामे<छॆची भावना जागी कर&यासाठी या
साEया तं>ांचा वापर करावा.

चुंबनासाठी कोणतीच जागा व{य नाही. िवशेषतः कपाळ, डोळे , पाप&या,

छाती, तन, ओठ, आिण मुखाचा अंतभाग ही चुंबनाची मुय थाने. लाटदेशातील

लोक मांांचा अंतभाग, दंड, आिण बWबी ही थाने चुंबनाची मुय थाने मानतात.

मा> वा-यायनाचे मत असे कA -या देशातील काम~Aडे<या आवेशात या *ठकाणी
चुंबने घेतात, पण इतर देशांतील hी-पुRषांनी चुंबनात संयम बाळगावा.
त ण िhयां<या दृLीतून चुंबनाचे तीन .कार पडतात
वरवरचे चुंबन
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धडधडते चुंबन
पशचुंबन
जेiहा एक त ण hी पुRषाला ित<या ओठांना पश क

करत नाही तेiहा ते वरवरचे चुंबन असते.

देते पण वतः काहीही

जेiहा एखादी तRणी आपली ला थोडी बVत बाजूला सा न जेiहा आपया

ओठांवर टेकलेया ओठांना वतः_न पश करते आिण आपला खालचा ओठ पुढे करते
मा> वरचा ओठ देत नाही तेiहा -यास धडधडते चुंबन असे Kहणतात.

जेiहा तRणी आपया ि.यकरा<या ओठांना आपया जीभेने पश करते आिण

-या<या हातावर आपला हात टेकवते तेiहा -याला पशचुंबन असे Kहणतात.
इतर िव9ानां<या मते चुंबनांचे चार .कार असतात
सरळ चुंबन
व~चुंबन
आडवे चुंबन
दाबलेले चुंबन

जेiहा समोरा समोर उभे असलेया दोन .ेिमकांचे ओठ एकमेकां<या ओठांना

सरळ पश करतात तेiहा ते सरळ चुंबन असते

जेiहा .ेिमकांची उं ची वेगवेगळी असते, वा -यातला ि.यकर बसलेला व .ेयसी

उभी असते, अशा वेळी .ेिमकांचे चेहरे एकमेकांकडे झुकलेले असतात आिण अशा
वाकलेया िथतीत घेतलेया चुंबनाला व~A चुंबन Kहणतात
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जेiहा ि.यकर ि.येचा चेहरा जळीत ध न वर उचलतो आिण अशा आड)ा

चेहEयावर<या ओठांचे चुंबन घेतो -याला आडवे चुंबन Kहणतात.

जेiहा ओठांवर ओठ जोरात दाबून चुंबन घेतलेले असते तेiहा ते दाबलेले चुंबन

असते.

एक पाचवाही .कार आहे. अित दाबाचे चुंबन. .ेयसीचा खालचा ओठ दोन

बोटां<या िचमटीत पकडू न -याचे खुप जोरात चुंबन घे&याला अितदाबाचे चुंबन
Kहणतात.

चुंबनांचे खेळही करता येतात. उदाहरणाथ कोण कु णाचा खालचा ओठ

वतः<या दोन ओठांनी पकडतं. जो पकडेल तो Jजकला.

मग या ~Aडेत सहसा

पुRषच Jजकतो. तो Jजकला कA ि.येने लटoयारागाने त}ड `फ़रवावं आिण अबोला
धरावा. मग तो पु6हा खेळ&याची संधी देईल. तेiहा पु6हा हरावं. असं दोन तीनदा

हरयावर फ़णका न िनघून जावं. आिण नंतर तो बेसावध (कवा झोपेत असताना,

-याचा खालचा ओठ आपया दातांनी असा दाबून धरावा कA -याला सुटताच येऊ
नये. आिण मग ितने हसावे, (कचाळावे आनंदाने बेभान होऊन नाचावे, डोsयांचे

ने>कलाप करावेत. भुवयांचा नाच करावा. अशा .कारे चुंबनाचा वापर क न
अितशय आवेगपूण समागमाचा आनंद िमळवता येतो. हे के वळ एक उदाहरण आहे.

अशाच तं>ांचा बु@ीचातुयपूवक
 वापर क न नखे लावणे, गुदगुया करणे, मारामारी
करणे, आिण लटके Rसवे फ़ु गवे क न खुप खूप आनंद िनमाण करता येतो.

जेiहा पु ष मैि>णीचा वरचा ओठ चुंबतो, आिण ती -याचा खालचा ओठ

सांकेितक *रतीने चुंबते तेiहा -याला वर<या अधराचे चुंबन Kहणतात.

www.esahity.com

कामसू
जेiहा .ेमी युगुलांपैकA एक जण दुसEयाचे दो6ही ओठ आपया दोन ओठांनी

आवळतो तेiहा -याला स+Aचे चुंबन Kहणतात. मा> घनदाट िमशीवाया पुRषाचे
असे चुंबन hीला घेता येत नाही.

कधी कधी असे चुंबन घेताना जर -यात दात, जीभ आिण संपूण मुखाचा

समावेश झाला तर ती एक मेजवानीच असते. -याला भांडखोर चुंबन Kहणतात. मा>
दात आिण मुखाचे चुंबन दबाव देऊन घे&यासाठी सवयीची गरज असते.
चुंबनाचे दुसरे ही चार .कार असतात
समतोल
चंबुचुंबन
दबावाचे चुंबन
हलके च चुंबन
अशा चुंबनां<या शरीरावर<या जागाही वेगवेगsया असतात.
जेiहा पु ष गाढ झोपेत असतो आिण hी कामे<छेने -याला जागे कर&यासाठी

हळु वार चुंबने घेते -याला कामाी चेतवणारे चुंबन Kहणतात.

जेiहा पु ष -या<या कामात म असतो, (कवा Rसलेला असतो,(कवा -याचे

.ेयसीकडे दुलB असते तेiहा ती -याला हळू वार चुंबन देऊन -याचे िच= वेधन
ू घेते
-याला िच=वेधक चुंबन Kहणतात.

जेiहा पु ष कामाव न खूप उशीरा रा>ी घरी येतो. पहातो तर पpी गाढ

िनzे<या आधीन. िन`zत पpी<या चेहEयाचे तो हलके च चुंबन घेतो, अिण नंतर
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(किचत िवलग अशा अधरांचे चुंबन घेऊन ितला जागी करतो. याला जागृतीचे चुंबन

Kहणतात. पती उशीरा घरी आला, तर पpीने मुIाम झोपेचे स}ग घेऊन रहावे,
Kहणजे -याची मिनषा ितला कळे ल.

एक नवयौवना जेiहा आपया आवड-या )+A<या .ितJबबाची, सावलीचे,

(कवा िच>ाचे चुंबन घेते तेiहा ते ितची मिनषा जािहर करते. -याला Kहणावे “मिनषा
चुंबन”.

जेiहा एक hी एका पुRषासमोर एखाा मुलाचे, (कवा िच>ाचे (कवा एखाा

आकृ तीचे चुंबन घेते तेiहा ितला आपली कामना )+ करायची असते. चाणाB
पुRषाने ते “समजून” dयायचे असते. अशा चुंबनाला Kहणावे अपरोB चुंबन.

नाटकशाळे त, (कवा महाजनां<या सभेत, जेiहा एक पुRष एका hी<या बोटाचे

(कवा ती बसलेली असेल तर ित<या पाया<या बोटांचे चुंबन घेतो, (कवा के स धुताना

hी पुRषा<या मांडीवर थकयासारखे डोके ठे वून मांडीचे चुंबन घेते तेiहा ते लBवेधी
चुंबन असते.

यावर एक uोक आहे तो असा...
.ेयसी जे करील, ि.यकराने -याच भाषेत ितला .ितसाद ावा. जर .ेयसीने

चुंबन `दले तर -यानेही ितचे चुंबन dयावे. जर .ेयसीने चापटी मारली तर -यानेही
ितला .ेमाने चापटी मारावी.
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िवभाग दुसरा : पाठ ितसरा
दाबणे, खुणा करणे, आिण नखे मारणे
जेiहा .ेमाची तीता वाढते, तेiहा नखांनी आिण बोटांनी ि.यकर (कवा

.ेयसी<या अंगांगांवर खुणा उमटवणे घडते. हे कधी होते? कधी पिहया भेटीत, कधी
.वासाला िनघताना, कधी दूर<या .वासाव न िवरहाने )ाकू ळ होऊन आयावर,
कधी भांडण, Rसवा संपताना, तर कधी .ेयसी अंमली पदाथाb<या अंमलाखाली असेल
तेiहा असे घडते.

पण नखे मारणे हे नैिमि=क असावे. रोज रोज नसावे. .ेमाची अितशय वरची

तीता असेल तेiहाच. आवेगाचा भर आयावरच. आिण .ेयसी (कवा ि.यकराला

झेपत असेल तेiहाच बरं का! नाहीतर नखं मारणं आिण चावणं यांचा भलताच
प*रणाम होऊ शकतो.

नखांनी ओरखडे काढ&याचे आठ .कार वा-यायनाने सांिगतले आहेत.
आवाज क न ( खखर (कवा खसखस)
अधचंzाकार
चांzनBी
रे खाकृ ती
)ा नBी (कवा पंजा
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मयुरनBी
सशाची उडी
नीलकमलप>
नखं मार&या<या जागा : काखेत, गsयाखाली, तनांवर, जांघेमaये, शरीरा<या

मaयभागी, मांा. Kहणजे शoयतो चारचौघात न `दसणाEया जागा. पण सुवणाभ

Kहणतो कA .ेमाने वेडािपसा बेभान झालेली )+A जागा िबगा न बघता नखांनी
ओरबाडते. अशा वेळी जागेची िनवड न के लेलीच बरी.

या नखॊा मारायला नखं कशी असावीत? व<छ असावीत. नीट घासलेली

गुळगुळीत, चमकदार, रे खीव (तुटकA मोडकA नसावीत), बाnव~(फ़ु गीर), मऊ,

`दसायला चकचकAत अशी नखं असावीत. रती~Aडॆपूव'च तशी )वथा करावी.
नखांचे तीन .कार असतात.
लहान
मaयम
मोठी

बंगाली पुRषांची नखं आकाराने मोठी असतात आिण ती िhयांना आकृ L

करतात.

दBीणेकड<या .ांतातला लोकांची नखं लहान असतात आिण -यांना नजाकत

आिण कौशयाने वापरयास सुखाचा भरपूर लाभ होतो.
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महारा¡ .देशातील लोकांची नखं मaयम आकाराची असतात आिण -यामुळे हे

दो6ही फ़ायदे -यातून घेता येतात.

हळू वार नखांनी हनुवटी, तन, खालचा ओठ, आिण जांघेसारया *ठकाणी

हळु वारपणे खरखर आवाज के ला, मा> -यांचा ओरखडा मा> उठू `दला नाही तर
.ेयसीचे ( (कवा ि.यकराचे) सारे शरीर रोमांिचत होते व अंगावरची लव ताठ उभी

रहाते. तेiहा Kहणायचं aवनीचा ओरखडा. अनेकदा ि.यकर .ेयसीचे के स धुतांना हे
करतो व ितला आिण -याला सुखाची .ाqी होते.

या_न अिधक जोर लावयानंतर जेiहा गोलाकार नखांनी गळा (कवा तनांवर

अधचंzा<या कोरीसारखी आकृ ती िनमाण होते तेiहा ितला Kहणावे अधचz
ं नBी.

ि.यकर जेiहा .ेयसीचे तनाZ (कवा हनुवटी जेiहा दोन बोटां<या िचमटीत

ध न दाबतो, तेiहा दोन नखांचे दोन अधचंz िमळू न एक संपूण गोलाकार बनतो.

ितला Kहणावे पोYणमेची चांzनBी.

नखा<या टोकाने शरीरा<या कोण-याही भागी काढलेया लांबच लांब

ओरखाला Kहणावे रे खानBी.

आिण ती रे खानBी जर वळणावळणांची असेल नर Kहणावे )ा नBी.
कु शल ि.यकर .ेयसी<या तनांना आवळताना पाचही संपूण बोटांनी एक नBी

काढतात. ितला Kहणावे मयुरनBी. हे कौशयाचे काम आहे.

अगदी अशीच नBी पण फ़+ बोटां<या टोकांनी, तनां<या अZाभोवती

िचमुकली, जणू पाच पाकsयांचे फ़ू ल असावे तशी `दसते तेiहा ितला Kहणावे
सशा<या पायाची उडी नBी.
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आिण पुRष आपया खुया पंजाची पाचही बोटे गोEया िनतंबांवर इतoया

जोराने घ दाबतो कA -यांची दाट िनळी नBी बनते ितला Kहणावे
नीलकमलप>नBी.

.वासाला िनघताना पती आपया पpी<या मांा (कवा तनांवर नखां<या

रे खा उमटवून जातो. -याला मृतीरे खा Kहणतात. तो अशा चार रे षा एकमेकांजवळ
उमटवतो.

हे झाले नखपुराण. इथे `दलेया खुणा या के वळ उदाहरणेच आहेत. पुRष

आपया कपनािवलासाने असंय .कार<या खुणा उमटवू शकतात. तसेच hीही

आपले .ेम आिण .ेमाचा आवेग अनेक तर्हांनी )+ करतात. -यामुळे या सवाbची

सूची वगैरे करणे अशoय आहे. वा-यायनाचे तर असे मत आहे कA .ेमात वैिवaय
आव3यकच आहे. तेच तर मुय आकषण आहे. -यामुळेच तर काम~Aडांमaये आिण
६४ कलांमaये व ने>पलवXमaये िन^णात गिणकांकडे पुRष आकृ L होतात.
नखांची नBी िववािहत िhयांवर क

तसे करायला हरकत नाही.

नये. मा> मृतीिच6हे Kहणून कधीतरी

जु6या .ेमिच6हांकडे पा_न hीला .ेमाचे भरते येते. भले -या खुणा `कतीही

जु6या व अपL असो. पण ित<या मृतीत -या ता{या असतात. जर अशा खुणा
शरीरावर नसतील तर हळू हळू .ेम िमलना.माणेच कमी कमी होत जाते.

जेiहा एखादी अनोळखी )+A hी<या अंगावर अशा खुणा पहाते तेiहा -या

hीबIलचा आदर आिण आकषण वाढते.

.ेमिच6हांचा असा संभार िमरवणारा पुRषही अगदी सहजासहजी वश न

होणाEया िhयां<याही आकषणास पा> असतो. कारण या उ-कट .ेमिच6हां_न
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.ेमाला उु+ करणारे , -या )+AबIल कु तुहल जागृत करणारे , दुसरे ितसरे अलंकार
काहीच नाही.
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िवभाग दुसरा
पाठ पाचवा

चावा घेणे
चुंबनासाठी योcय असलेली .-येक जागा चाव&यासाठीही योcय समजावी. मा>

वरचा ओठ, त}डाचा आतला भाग आिण डोळे हे चुंबनासाठी योcय असले तरी चावा
घे&यासाठी मा> नाहीत याचे भान (बेभान अवथेतही) असले पािहजे.

चाव&यासाठी दात कसे असावेत? दात छान असावेत. सम.माणात, व<छ,

चमकदार, दाणेदार, आिण धारदार असावेत. -यांना रं गवता आले पािहजे.

बोथट, वाकडेितकडे, पुढे आलेल,े सैल, अतीमोठे , खरखरीत असे दात असू

नयेत.

चा)ा<याही तEहा असतात.
चोरटा चावा
सुजलेला चावा
\टब चावा
रे खा चावा
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पोवळे रpजिडत चावा
रpहार चावा
ढगफ़ु टीचा चावा
वराह (डु र) चावा
(किचतशा हळु वार चा)ाने जेiहा सभोवतालची कांती लालसर होते तेiहा -या

हलoया चा)ाला चोरटा चावा Kहणावे.

जेiहा कांतीवर दो6ही बाजूंनी ख¢ा पडतो तेiहा तो सुजलेला चावा असतो.
जेiहा फ़+ छो£टु शा जागी वर<या व खाल<या एके काच दाताने चावा घेऊन

एक \टब उमटतो तेiहा -याला Kहणावे \टब चावा.

जेiहा सव दातांनी िमळू न अशा \टबांची एक रे षा बनते तेiहा तो होतो रे खा

चावा.

जेiहा दात आिण ओठ असे दो6ही िमळू न चावा घेतला जातो तेiहा जे उमटते तो

पोवळे रp चावा. ओठांनी उमटतात ते पोवळे आिण दातांनी उमटतात ते िहरे .
जेiहा सव दातांनी मोठा चावा घेतला जातो तेiहा तो बनतो रpहार.

तनांवर ढगफ़ु टीचा चावा उमटवतात. जेiहा चावा असमान असतो आिण

दाता-दातातील मधया जागेतून एक सुंदर नBी बनते तेiहा ती ढगफ़ु टीसारखी
`दसते.

आ-यंितक बेभान अवथेत वराहनBी उमटते. एकाबाजूला एक अशी जाड

रे खानBXची रांग दंड (कवा तनांवर उमटवली जाते तेiहा ितला वराह नBी Kहणावे.
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खाल<या ओठावर चोरटा चावा, (कवा सुजलेला चावा (कवा फ़ारतर \टब चावा

घेतला जातो. सुजलेला चावा आिण .वाळ रpांचा चावा गालावर dयायचा असतो.

चुंबन, नखांची नBी आिण चा)ांची नBी हे गालाचे दािगने समजावे. गाल Kहणजे
डावा गाल.

रे खा चावा (कवा रpहार हे गळा, दंड (कवा मांांवरचे अलंकार समजावे.

मा> कपाळावर व मांडीवर रे खाचावाच शोभतो.

ि.ये<या वतुंवरही नखे आिण दाता<या खुणा के या जातात. जसे Jबदी, कु डी,

झुमका, वेणी, पानाचा िवडा (कवा तमाल प> यांवर ि.यकराने आपया खुणा
उमटवून आपली इ<छा .कट करावी. चावा ही सुखाची खूण असते.
हे झाले चावा महा-Kय
चावा घेताना -या -या देशातया चाली*रती आिण देशोदेशी<या िhयां<या

आवडीिनवडी लBात घेऊन मगच .योग करावेत.

मaय भारतातया, Kहणजे गंगा जमुना खोEयातया िhया संयिमत असतात

आिण -यांना चावणे, नखोा मारणे असले बा^कळ .कार आवडत नाहीत.

बािहक .देशातया ( आताचा बलुचीतान) िhयांना चापा मारलेया

आवडतात.

अवंितकानगरीतया िhयांना (आताचे उैन) नवनवीन .ेम.कार व .योग

आवडतात.
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महारा¡देशी<या िhयांना चौसL कलांत .ािव&य िमळवायला आवडते. -या

कलास+ असतात. .ेमालापां<या भरात -या कु जबुज क न कठोर शदांचा वापर
करतात. आिण -यांना तसेच ऐकायलाही आवडते. -यांची .ेमाची .ेरणा ती असते.

पाटलीपु>(आताचे पाटणा)मधील िhयां<या आवडीिनवडी महारा¡ातया

िhयां.माणेच असतात. पण -या बाहे न तसे दाखवत नाहीत आिण एकांतात आपले
रं ग उधळतात.

zिवड देशातील (तिमळ) िhयांना दाबलेले आिण घासलेले आवडते. पण -यांचे

रे तपतन हळू हळू होते. -यामुळे -यांना खूप िवलंिबत `~या आवडते.

वाराणसी<या िhया मaयमा असतात. -यांना सव सुखांची संयिमत ओढ असते

आिण कु जबुज, कठोर शद, िश)ा वगैरे -यांना खपत नाहीत.

अवंतीका नगरी<या िhयांना चुंबनांत आिण चाव&यात रस नसतो पण िविवध

काम`~डांची -यांना आवड असते.

माळ)ातील (आताचा मaय.देश) िhयांना आJलगन आिण चुंबनाची ओढ

असते पण दुखावलेले अिजबात आवडत नाही. आिण -यांना पटवायचा माग Kहणजे
चापा.

अिभरा आिण Jसधु नदी<या पाच नां<या खोEयातील (आजचा Jसध व पंजाब)

िhयांना औप*रLक आिण मुख`~डन आवडते.

अपराितके तील िhयांना ती आकषण असते आिण -यां<या काम`~डे<या वेळी

-या सतत -स -स असा आवाज करतात.
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लाट .देशातील िhयांची लालसा तर आ-यंितक ती असते आिण -याही -स -स

असा aवनी करतात.

hी रा{य, कोसला येथील िhयांची काम.ेरणा ती असते व -यांचे रे त जात

असते. -यांना -यासाठी औषधे ( भांग वगैरे उIीपक पेये) यायला आवडते.

आंधर् देशातील िhया कमनीय व नाजुक असतात. -यांना सुखाची लालसा

असते आिण -यांना भरभ न जाडजुड सुख आवडते.

गंददेशातील िhयांची शरीरे नाजुक असतात आिण -या गोड गोड बोलतात.
िविवध .देशातील िhयां<या आवडीिनवडXबाबत सुवणाभाचे मत मा> वेगळे

आहे. -याचे Kहणणे )+A िततoया .कृ ती. -यामुळे अमुक एका .देशातील िhया
अमुकच .कार<या असतात असे िवधान करणे हेच चुकAचे आहे. -याचबरोबर वhे
आिण खेळांबरोबरच आविडिनवडXची आयात िनयात चालूच असते आिण -यामुळे

काम`~डांचे .कार कपां.माणेच मूळ जागांव न ओळखले जातात इतके च.
(Kहणजे उदा. पंजाबी ¤ेस घालणारी hी पंजाबीच असेल असे नाही. तसेच पंजाबी

.कार<या काम~Aडांची आवड फ़+ पंजाबी hीलाच असते असे नाही.) -यामुळे
अमुक एका .देशातील hीयांना हे असेच आवडते असे सरसकट समजून चालू नये.

.-येक )+Aला वेगवेगळे समजून व -या )+A<या -या -या वेळ<या मूडला साजेल
असेच वागावे.

आJलगन, चुंबन आदी गोLी कधी कधी करा)ात -याचेही िनयम आहेत. {यांनी

कामाचे उIीपन होते आिण समोर<या )+Aचा कामरस जागृत होत जातो अशा
`~या कलाप आधी करावेत आिण {यातून वतःला सुख आनंद िमळतो ते
काम`~डे<या ऐन भरात करावेत.
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या िवषयांवर काही का)ही आहे
पुRष जेiहा hीला चावू जातो
hीने दुपट आवेगाने -याला चावावे
-याने जर Jबदू चावा `दला
तर ितने -याचा रे खाचावा dयावा
आिण -याने जर रे खाचावा घेतला
तर ितने -या<या मांिडवर ढगफ़ु टी करावी
-याने जर ितला चापटी मारली
ितने युदध
् च पुकारावे
यु@ात ितने ि.यकराचे Jझ{या धरा)ात
आिण -याची मान खाली खेचून
-या<या खाल<या ओठाचे रसरसून चुंबन dयावे
कामा<या धुंदीत ितने वतःचे डोळे िमटावेत
आिण -या<या शरीराचा जो भाग हाती लागेल -याचा चावा घेत सुटावे
`दवसा ढवsया, गांवात `फ़रतानाही जेiहा ितचा ि.यकर ितला आपया

अंगावर<या खुणा दाखवतो

ितने सूचक हसून मान `फ़रवावी व -याला िचडवयासारखे करावे
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आिण रागारागाने आपया अंगावर<या खुणा दाखवा)ात.
अशा .कार<या वाग&याने hी पुRषांचे .ेम काळानुसार कमी हो&या ऐवजी
शतकापयbत वाढतच जाते.
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िवभाग दुसरा

पाठ सहावा
पVडणे आिण िमलनाचे .कार
िमलना<या उm Bणी मृगी hीने असे पVडावे {यामुळे ितची योनी जातीत

जात िवता*रत असेल. या उलट हितनी hीने िन¥ िमलना<या Bणाला असे

पVडावे कA ितची योनी कमीत कमी िवतार पावेल. पण जेiहा बरोबरीचे मीलन
असेल तेiहा मा> सामा6य तEहेनेच पVडणे योcय. हितनी आिण मृगी िhयांना जे

लागू आहे तेच अिHनXनाही लागू पडते. िन¥ िमलनासाठी औषधXचा वापर क न
कमीत कमी वेळेत जातीत जात सुख िमळवता येत.े ( या पुतका<या पुढील भागात
ते देणारच आहोत)

मृिगणीने शयनाचे तीन .कार क न पहावेत
सताड उघडी मुzा
जांभई देताना होते तशी मुzा
इं zाणी मुzा
डोके कमी उं चीवर आिण िनतंब उशीवर ठे वून उचललेया अवथेत पVडयावर

जी अवथा `दसते ती सताड मुzा. अशा वेळी पुRषाने एखादे उटणे, zव, (कवा
वंगणाचा वापर के यास अिधक सुखाची .ाqी होते.
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मृिगणी hी, जेiहा मांा उं च क न दो6ही `दशांना पूण िवलग करते तेiहा जी

िथती होते -याला जांभई मुzा Kहणावे.

जेiहा hी पाय गुढdयातून मुडपुन पावलांना मांां<या वरपयbत आणून मांा

पूणतः िवता*रत करते तेiहा -याला इं zाणी मुzा Kहणावे. अथात ही सोपी नाही. ती
जमवायला लविचक शरीर व .ॅoटीसची गरज आहे. अ|युm सुखासाठी या मुzच
े ा
वापर होतो.

आJलगन आसनाचा वापर िन¥ मीलनांत होतो. आिण अिHनी िhयांना

गुंतवळ आसने आिण दाब&या<या आसनांचा उपयोगही िन¥ िमलनांत करता येतो.

जेiहा hी आिण पुRष आपया पायांनी एकमेकांना घ िवळखा घालतात तेiहा

ते आJलगन आसन. हे आJलगन आजुबाजूनेही (कु शीवरचे) करता येते वा उताणे रा_न

एकमेकांवर असतानाही करता येते. जेiहा hी (कवा पुRष (कवा दोघे आपया
कु शीवर असतात तेiहा ते कु शीवरचे आJलगन असते. कु शीवर<या आसनात पुRष

आपया डा)ा अंगावर आिण hी आपया उज)ा अंगावर झोपलेली असावी असा
संकेत आहे. आिण हा िनयम सव .कार<या िhयांना लागू पडतो.

िवळखा घालून झायावर जेiहा hी आपया मांांत ि.यकराला आवळते

तेiहा ते दाब&याचे आसन बनते.

जेiहा hी आपली एक मांडी ि.यकरा<या मांांतून गुंतवते तेiहा ते गुंतवळ

आसन बनते.
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जेiहा hी ि.यकराचे Jलग आपया योनीत अडकवून ठे वते तेiहा ते

अिHनीआसन बनते. या साठी बरीच तयारी लागते व आं¦देशातील िhया यात
वाकबगार जाणया जातात.

वर `दलेली सव आसने बv)ाने सांिगतली आहेत.

सुवणाभाने मा> यात अजून काही भर घातली आहे.
जेiहा hी उताणी पVडयावर आपले दो6हीही पाय सरळ उं च करते -या

अवथेला -याने अeयु-थानासन असं नाव `दलं आहे.

जेiहा ती आपले दो6ही पाय उं चावून ि.यकरा<या खांावर टाकते तेiहा -याला

तो जांभई आसन Kहणतो

आिण जेiहा ती मांा जुळवते आिण ितची दो6हीही पावले जुळवून ि.यकर

आपया छातीशी घेतो -यावेळी ते बनतं आवळलेलं आसन.

जेiहा ितचा फ़+ एक पाय पसरलेला असतो तेiहा ते अध दबावा आसन असतं
जेiहा hी आपला एक पाय ि.यकरा<या खांाभोवती टाकते व दुसरा सरळ

करते व नंतर तो दुसरा पाय खांावर टाकू न पिहला सरळ करते. अशा तEहेने

दो6हीही पाय आलटू न पालटू न खांावर टाकते व सरळ करते तेiहा -याला
िचरलेया बांबूचे आसन Kहणतात.
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जेiहा एक पाय ि.यकरा<या डोoयावर ठे वून दुसरा सरळ के लेला असतो तेiहा

-याला िखळा मारणारे आसन Kहटले आहे.

जेiहा hी दो6ही पायांची मुटकु ळी क न ते वतः<या छातीशी टेकवते तेiहा ती

कक (खेकडा) आसन असते.

जेiहा मांा उं चावून एकमेकांत गुंतवलेया असतात तेiहा ते बनते बंद आसन
जेiहा जांघा एकमेकांत गुंतवलेया असतात तेiहा ते बनते कमलासन
जेiहा ि.यकर .ेयसी<या शरीराचा िवळखा न सोडवता ित<या व वतः<या

शरीराभोवती `फ़रतो आिण तीही -याला सतत वतः<या िवळयात ठे वून -याला

वतःभोवती `फ़रवते -याला `फ़रतीचे आसन Kहणावे. यासाठी देखील बरीच तयारी
लागते.

सुवणाभा<या मते अशा .कारची आसने पा&यात करणे अिधक सोपे जाते. कधी

उeयाने, कधी बसून तर कधी झोपून ही आसने पा&यात करता येतात. पण

वा-यायना<या मते पा&यात अशा आसनांचा वापर करणे हे धमाने िनिष@ मानले
आहे.

जेiहा hी आिण पुRष एकमेकांचा (कवा खांब (कवा Jभतीचा आधार घेतात

आिण उeयानेच िमलनात दंग होतात तेiहा ते बनते आधाराचे िमलन.

पण जेiहा ि.यकर Jभती<या आधाराने उभा असतो, आिण -या<या जुळलेया

हातांवर िनतंब ठे वून बसलेली -याची .ेयसी आपया नाजुक हातांचा िवळखा

-या<या मानेभोवती घालते आिण पाया<या पोटEयांचा िवळखा -या<या कमरे भोवती
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घ करते आिण Jभतीला टेकलेया आपया पावलां<या मदतीने झोके घेते व

िमलनाचा आवाद घेते तेiहा ते असते तरं गणारे आसन.

hी जेiहा आपया हातापायां<या आधाराने एखाा चतु^पाद .ा&या.माणे

उभी रहाते आिण ि.यकर जेiहा एखाा बैला.माणे ितचा ताबा घेतो -याला Kहटले
जाते गो आसन. इतर वेळी छातीशी जे जे के ले जाते ते
जाते.

अशा वेळी पाठीशी के ले

याच .कारे कु >ा, बकरी, ह*रण अशासारखे िमलन, गाढव करते तसे जोरदार

िमलन, मांजर, घोडा मारतो तशी उडी, वाघ मारतो तशी झेप, ह=ीचं आवळणं,

अवलाचं घासणं, अशी सव .ा&यांची वेगवेगळी वैिश^े आजमावून पहायला
हरकत काय?

जेiहा एक पुRष दोन िhयांशी िमलन करतो तेiहा ते संयु+ िमलन असते.
जेiहा एक पुRष अनेक िhयांशी एकि>तपणे िमलनसुख घेतो तेiहा -याला

गायX<या कळपाचे िमलन Kहणतात.

या िशवाय इतरही िमलनाचे .कार आहेत {यांत पा&यात िमलनाचा आनंद

उपभोगला जातो. एक ह=ी अनेक ह=ीणXशी पा&यात खेळतो. (कवा बकEया आिण
ह*रणीसारखा पा&यातया िमलनाचा आनंद घेता येऊ शकतो.

Zामनेरी भागात अनेक तRण पुRष आपयातया एखा<या पpीशी

एक>ीतपणे काम~Aडा करतात. कधी आळीपाळीने तर कधी एकसाथ. एकजण ितला
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पकडतो, दुसरा ित<या मुखाशी, इतर ित<या इतर अंगांशी झ}बतात आिण आनंद
लुटतात.

अशाच .कारचा एकि>त काम~Aडा एका वे3येबरोबर अनेक पु ष करतात

(कवा कधी कधी राजा<या अनेक रा&यां<या जनानखा6यात सापडलेया
एकादुका पुRषासोबतही असा .कार घडू न येतो.

दिBणेतील काही देशांत गुद9ारा<या संभोगाची .था आहे. हे हीन.कारचे

िमलन मानले जाते.

तर हा होता िमलना<या िविवध .कारांचा लेखाजोखा. पण hी पुRष िमलन

Kहणजे काही कायदे आिण कानून यांचे संिवधान नiहे. यांत भरपूर .योग करायला
वाव आहे. .-येक hी आिण .-येक पु ष िमलना<या नवनवीन तEहा शोधू शकतात.

Vषार, .ितभाशाली माणसे िमलनाचे िविवध .कार वतः<या अलVषारीने िनमाण
करतात. कधी पBी तर कधी .ा&यां<या िमलनातून -यांना कपना सुचतात.

आयु^याचा .-येक `दवस आिण .-येक रा> अनोखी करणे हे माणसा<या हाती आहे.

अशा पुRषांबIल िhयां<या मनात नेहमीच मै>ी, .ेम आिण आदराची भावना असते.

अशा .कारे काम सू> या पुतका<या सात िवभागांपैकA दुसरा िवभाग समाq

होत आहे.
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याचबरोबर समाq होत आहे कामसू>चा हा भाग. पुढील भाग िवनामूय

िमळ&यासाठी संपक साधा

esahity@gmail.com
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कामसू पुढील भाग
ई सािह-य .ित/ान तफ़ .कािशत होणाEया व Sी सुिनल सामंत यांनी

अनुवा`दत के लेया कामसू> या पुतकाचा हा पिहला भाग होता. सात िवभागां<या

कामसू> या पुतकाचे आKही तीन भागांत .काशन करत आहोत. एकू ण सात
िवभागां<या या पुतकाचे पिहले दोन िवभाग पिहया भागात होते. दुसEया भागात
िवभाग तीन आिण चार, आिण ितसEया पुतकात िवभाग पाच ते सात असतील. ही
सवच पुतके .काशना<या मागावर असून िवनामूय िवतरीत के ली जाणार आहेत.

ई सािह-य .ित/ान हे मराठी सािह-याला इं टरनेट<या आिण मोबाईल<या

आधाराने जातीत जात लोकांपयbत ने&यासाठी थापन झाले. यात कोणताही
कमYशयल उIेश नाही. मराठी भाषेचा गोडवा न)ा िपrांनी चाखावा आिण -याचा

आनंद dयावा हाच यामागचा उIेश आहे. आिण याला मराठी लोकांकडू न िमळणारा
.ितसाद पा_न आKहाला आनंद होत आहे.

ई सािह-य .ित/नातफ़ आजवर Kहणजे २०१३ पयbत ितनशे_न अिधक पुतकं

.कािशत झाली. -यातली बVतांश नवीन लेखकांनी िलिहलेली आहेत. ही सव पुतकं

िवनामूय डाऊनलोJडगसाठी www.esahity.com या वेबसाई£वर उपलध आहेत.
कामसू>चे

पुढील

भाग

िवनामूय

िमळ&यासाठी

आपले

नांव

esahity@gmail.com वर मेल पाठवून न}दवावे. ई सािह-य .ित/ानची इतर
पुतके ही आपयाला या न}दणी नंतर ई मेलने िमळत रहातील.
आपले िवHासू

टीम ई सािह-य
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ई सािहय ित ानची गेया काही दवसांतील काशने
1. भ)...`द)...अवाढ) (कथा संZह) लेखक : िवजय काचरे

2. टेशन डायरी व सदया (दीघकथासंZह) लेखक रे वण जाधव
3. दुग ितकोना : लेखक व छायािच>कार :भाकर नारकर

4. समजुती<या गोLी (कु मारकथासंZह) लेखक : अRण िव देशपांडे

5. जे आहे तुझे तुजपाशी : लेिखका: पणवी fgकु ळे रावळ.
6. पैशाचा पाऊस (कादंबरी) लेिखका : सुषमा जाधव

7. इटु कली- िमटु कली : लेखक : साने गुRजी

8. अंतरी<या गूढगभ' (कथासंZह) : लेखक : संकप आभाळे .

9. पंच तं> The Five Techniques of Management. लेखक. िव^णुगुप
शमा. संपादक : सुिनल सामंत

10.सnांकन (भटकं ती) : लेखक : निचके त जोशी

11.पंख. (भाग १ व २) : लेखक : रpाकर महाजन

12.बाल नेटाBरी (धKम धमाका2013 ) : संपा`दका : अनघा िहरे

13.इये कू ट.ांिचये नगरी . (कू ट.संZह): लेखक :शिशकांत द. चवाथे व
िनलेश .. गोरे

14.नवरा: एक खोज. (अनुभव) : लेिखका : ि.यांका जोशी

15.कधी सरस सरस. . . कधी कळस कळस : लेखक : पंकज घारे

16.आभास हा (कथासंZह) : लेखक : मंदार का>े.

17.इ-यथ. सटWबर २०१३ इं िजिनयर `दन िवशेषांक : संपा`दक: संिहता
िहवनकर

18.गKमत गाणी, जKमत गोLी (बालसािह-य) : लेिखका : सौ. किवता नवरे

19.कृ ^णाई : लेिखका : मनीषा कु लकण§

20.¨दयांजली ही गोदेसाठी. कवी: संजीव अिहरे .

21.नाितक : (नेटाBरी) :संपादक: शिशकांत रणावरे
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22.िनKमी तुझी िनKमी माझी (एकां`कका संZह) : लेखक : डॉ. मुरलीधर
जावडेकर

23.िवषामृत (कथासंZह) : लेिखका : आनं`दनी

24.मला भावलेले मेघदूत ,संपूण मेघदूतासह. : लेिखका : धनSी. लेले
25.डरकाळी. The Challenge : लेखक : गणेश पावले

26.गालातया. . . गालात (लघुकादंबरी) : लेखक : िवनीत वै

27.मतानीचा बाजीराव : लेखक : डॉ. मुरलीधर जावडेकर

28.शिनखालची Jचच (लिलत): लेखक :Sी. `करण भावसार.

29.नांग न ठे वलेले शेत (किवता संZह) : कविय>ी :सुषमा जाधव
30.नागपुरी तडका (किवता)कवी गंगाधर मुटे

31.ढ. . . ढ. . . ढगुया (बालकथा) : लेिखका : अनघा िहरे

32. वे ळ : लेखक : डॉ .भाकर देव : छायािच>े : Sी. आनंद माने

वरील सव .काशने www.esahity.com वर िवनामूय डाऊन लोड
साठी उपलध आहेत.

यापुढे दर आठवाला मराठी ईपुतक िमळ&यासाठी आपला मेल आय
डी कळवा : esahity@gmail.com
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