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कामसू�ाचं मराठी भाषांतर क�न तुम�या हाती ठेवताना आनंद तर होत आहचे पण िभती सु�ा वाटत आह.े 
ह�ली काय झालंय क  !काशन करताना वाच#यापे%ा वाद कसा घालता येईल यावरच लोकांचं जा)त ल% 
असत.ं िशवाजी महाराजांवर +कवा संभाजी महाराजांवर पु)तक !कािशत करतानाही अशाच वाद घालणार्या 
लोकांकडून खूप िश0ा खा0ा लाग�या हो2या. पण चालतंय. जो डर गया वो मर गया असं संत ग3बरस5गांनी 
सांिगत�यापासून आ6ही लोक डर#या�या सोडून कर#या�या मागे लागलोय.  
पण कामसू�ाची गो7 वेगळी. थोडी िभती वाटतेच. एक तर हा चार चौघात बोलायचा िवषय नाही. 2यातून 
गे�या वष; <ाने=रीवर एवढी मोठी क@ पेन के�यापासून लोकांना ई सािह2य !ितAान 6हणजे कोणी स2संगी 
लोक वगैरे वाटतात. 2यामुळे लेखक सु�ा तशाच िवषयांची पु)तकं पाठवतात. आिण वाचकसु�ा तशाच 
पु)तकांची अपे%ा ठेवतात. 2यामुळे एकदम कामसू� !कािशत करणं 6हणजे मिशदीसमोर बार 
उघड#यासारखंच आह.े 6हणून थोड ेदोन श3द सुDवातीलाच मांडणं गरजेचं वाटलं. 
<ाने=री (Eी िवजय पांढरे यांची २१0ा शतकातील मराठी भाषेत िलिहलेली <ान=ेरी) वाचकांना दतेाना 
आमची एक भुिमका होती. बHतांशी असा समज आह ेक  <ाने=री, गीता वगैरे ह ेIरटायरमJट नंतरचं वाचन. 
सगळं क�न भाग�यावर करायचं काम. आ6हां मंडळ5चा याच गो7ीला आ%ेप होता (आिण आह)े. गीता आिण 
<ाने=री ह ेधाLमक Mंथ कमी आिण काLमक Mंथ अिधक आहते. इंिजिनयOरग, मेिडकल, मॅनेजमJट यांसारखं त े
एक आयुQयाचं िनयोजन कर#याचं तं� आह.े आिण ही पु)तकं थक�या भाग�यानंतर वाचून िजतका फ़ायदा 
होईल 2याSन Tकतीतरी अिधक फ़ायदा जोशे जवानीमUये वाचून होईल. 2यामुळे सवV तDणांनी <ाने=री 
वाचावी असा आमचा आMह आह.े 
अगदी तसाच आिण तेवढाच आMह आता आ6ही कामसू�ांबाबत करत आहोत. ह ेपु)तक तDणांनी वाचावं आिण 
2यातल ंजेवढं घेता येईल तेवढं Wयावं. कारण आयुQय सफ़ल कर#यासाठी धमV, अथV आिण काम ह ेितXही 
0वि)थत िनभावले पािहजेत. तरच खरं आयुQय जगलं 6हणता येईल. आिण ह ेितXही िनभावताना सामािजक 
िनयमांचं , जबाबदारीचं पालन केलं पािहजे तर माणूस 6हणवून घेता येईल. धमVपालन करायचं 6हणजे 
आज�या सामािजक िनयमांत बसेल अशीच वागणूक असायला हवी. अथाVजVन करताना समाजात लूटपाट 
माजवणं होता कामा नय.े तसंच कामाचंही. कामभावने�या आहारी जाऊन असZय वा अनैितक वतVन करता 



कामा नय.े कामसू� ह े[\दवेांनी सांगीतले�या उपदशेानुसारच आह.े 2यातली फ़] आसन ंवाचणं (आिण 
2यांची िच�ं +कवा िसनेमा बघणं) 6हणजे अधVवट <ान आह.े कामशा^ांत काय (आिण कसं) करावं याच बरोबर 
काय क� नये तेही सांिगतल ंआह ेयाचं भान ठेवायला हवं. 
पण धमV आिण अथVशा^ाचा जसा जाहीर अZयास आिण चचाV होत ेतसं कामशा^ाचं होत नाही. 2यामुळे होत ं
काय क  कुतुहल बळावतं. जो जे सांगेल 2यावर िव=ास बसतो. खुळचट समज पसरतात. अशा^ीय मािहती 
माजते.  
आता इथेच हहेी सांगून टाकायला हवं क  कामसू� 6हणजे १००% शा^ीय पु)तक न_ह.े हजार वषा̀पूव; 
िलहीलेल ंह ेपु)तक आता�या समाजशा^ीय आिण शरीरशा^ीय <ाना�या कसोटीवर पूणVतः कसं Iटकणार? 
2यामुळे ह ेपु)तक वाचताना )वतःची िववेकबु�ी जागृत ठेवावी. आिण या िवषयावरची नवीन शा^ीय पु)तकं 
वाचावीत असा आMह आ6ही ध�. जम�यास आ6हीच ती पुढेमागे !िस�ही क�. पण तोवर ह ेपु)तक काही 
!माणात तरी वाचकांना उपयोगी पडले अशी आशा आह.े 
कामसू� वाचताना 2याचा काळ आिण 2याकाळातील समाज यांचा िवसर पडू दऊे नये. उcवण;य आिण 
पु�ष!धान सं)कृतीतनू ह े पु)तक जXमाला आलेल ं आह.े 2यामुळे 2यातील जाती िवषयक आिण ^ीिवषयक 
अनेक िनयम ह ेआता कालबाd झालेले आहते. !)तुत अनुवादक व !काशक या िवचारांना अिजबात मानत 
नाहीत. मा� 2या काळातील िवचार कसे होत ेह ेया कारणान ेल%ात यायला मदत होईल. 
दसुरं 6हणजे कामसू�ाचं मूळ पु)तक कोणत ंयांवर वाद आहते. मुळात वा2)यायन नावाचा एकच मुनी होता का 
असाही वादाचा मुeा आह.े पुव;�याकाळी छपाई नस�यान ेकोण2यही पु)तकाचे िविवध भागांत वेगवेगळे �प 
असे. १८५३ �या दर6यान े IरचडV बटVन या ि[Iटश सैिनकान े मराठी आिण सं)कृतचा अZयास क�न 
वा2)यायना�या मूळ पु)तकांची अनेक �पं जमा केली आिण 2यांचं भाषांतर केलं. आजकाल 2याच Mंथाला 
!माण मानलं जात.ं !)तुत पु)तकात मूळ सं)कृत पु)तकाबरोबरच IरचडV बटVन�या अनुवादाचा वापर केला 
आह.े अथाVत वादाला जागा आहचे. त ेचालायचंच. 
ितसराही एक इशारा आताच दऊेन ठेवलेला बरा. कामसू� 6हणजे काहीतरी चमचमीत नॉन_हजे वाचायला 
िमळणार 6हणून िजभ�या चाटत ह े पु)तक उघडणार्यांची िनराशा हो#याची शhयता आह.े हा िवषय 
अथVशा^ाइतकाच गंभीर आह े आिण तो या पु)तकात तसाच हाताळलेला आह.े आिण ओढून ताणून तो 
मनोरंजक कर#याचा !यj कुठेही केलेला नाही.   



एकतर हा सनातन िवषय आिण 2याची 0ाkी वैि=क. 2यामुळे जो तो )वतःला पंिडत समजतो. पण ते 
खाजगीत. बाहरे मा� !2येकजण या िवषयात )वतः अनाडीच अस�याचे भासवतो. 
एक खूप संुदर गाणं आह.े  
बड ेअ�छे लगते हl 
ये धरती, ये नदीयां, ये रैना..... 
2यातली ती िहरॉईन !2येक वेळी िवचारत े... और..? काह5ना हा बावळटपणा वाटतो. काय ह!े एकदा 
सांिगतल ंतर कळत नाही का? पण...  
जोडीदाराला मा� ह े!2येक वेळी नवीन वाटतं... 
6हणूनच तर कामशा^,  मानसशा^ ही सवाVत गूढ शा^ आहते... ती नीट समजून घेतली तरच आयुQयाचं सोन ं
होतंय. )वतः�या आिण जोडीदारा�या.  
 
ह ेपु)तक सUया िनLमती�या मागाVवर आह.े लवकरच ते !कािशत होईल. ई सािह2य !ितAान�या वेबसाईटवर 
ह ेपु)तक काही कारणांसाठी पूणV उपल3ध होणार नाही. mयांना ह ेपु)तक वाचायचे असेल 2यांनी 
esahity@gmail.com या मेलवर प� पाठवून मागणी नnदवून ठेवावी ही िवनंती. 
        



िवभागिवभागिवभागिवभाग    पिहलापिहलापिहलापिहला      
��तावना 

वा��यायनमुनी   
ओम धमाVय नमः 
ओम अथाVय नमः 
ओम कामाय नम:   
सॄ7ीचा रचियता [\दवे यान े िव=ाची िनLमती करताना ^ी आिण पुDषाची िनLमती केली. 2यावेळी 2यान े
एक ल%  pोकां�या )वDपात जीवनाचे िनयम सांिगतले. ह ेिनयम तीन )व�पाचे होत े: धमV, अथV आिण काम. 
धमाVबाबतचे िनयम )वयंभू मनूने िलSन काढले आिण मनु)मृतीचा जXम झाला. अथाVबeलचे िनयम खुe 
बृह)पतीने िलSन काढले आिण 2याचे अथVशा^ झाले. काम िनयमांचे Mहण शंकराचे वाहन नंदी यान ेकेले आिण 
िलहील.े 2याचे एक हजार pोक बनले.  
कामसू�ाचे ह ेहजार pोक उqलकाचा पु� =ेतकेत ूयान ेMहण केले आिण पाचशे pोकां�या न0ा संि%k Dपात 
सादर केल.े बr0 ऋष5नी याच pोकांचे पुXहा एकदा सं%ेपी �प केले आिण Tदडशे pोकांतून 2याचा पIरचय 
जगाला क�न Tदला. बr0 हरयाणातील पुंचला येथील होत.े नंतर या Tदडशॆ pोकांचे सात भाग झाले 

1. साधारण 
2. सं!योिगका (आuलगन, चंुबन इ2यादी) 



3. कXया सं!यु]ा ( ^ी पुDषांचे िमलन) 
4. भायाVqाIरका ( )व^ी बeल) 
5. परTदका ( पर^ीबeल) 
6. वैिशका ( वेvयांबeल) 
7. औपिमषTदका ( वशीकरण , श] वधVक x0 ंइ2यादी) 

या सात भागांचे लेखक वेगवेगळे आहते. 
यातला सहावा भाग हा नंतरपाटलीपु� नगरी�या वेvयां�या आMहाखातर दyकान े!%ेिपत केलेला 6हणजे 
घुसडलेला आह.े मूळ संिहतेत तो न_हता. 
चरायनान ेपिहला भाग िनमाVण केला.  
इतर पाच भागांचे लेखक खालील!माणे आहते. 
दसुरा भाग : सुवणाVभ 
ितसरा भाग : घोटकमुख 
चवथा भाग : गोनद;य 
पाचवा भाग : गिणकापु� 
सातवा भाग : सुकुमार 
अशा !कारे कामशा^ाचे वेगवेगळे तुकड े िवखुरले गेले. वेगवेगzया लेखकांनी कामशा^ा�या वेगवेगzया 
अंगांवर भर Tदला. उदाहरणाथV: दyकाने mया भागाला (वैिशका) िवशेष मह{व Tदले 2याचाच !भाव 2या 
आवृyीत Tदसून आला. बr0ाचे जे िलखाण होत ेत े 2या�या लांबीमुळे पाठांतराला कठीण अस�याने पुढील 
िप|ांमUये हळू हळू दLुमळ होऊ लागले ( इथे ह ेल%ात घेतले पािहजे क  2या काळी छपाई आिण पु)तके 
नस�यामुळे सवV !सार हा मौिखक 6हणजे तnडी असे. अशा मौिखक !सारात पु)तकाची लांबी हा एक अडसर 
असे) या पा=Vभूमीवर वा2)यायनमुन5नी या सात वेगवेगzया िवqानांचे सािह2य एकि�त क�न 2यांचे यो}य त े
उ�लेख क�न कामसू� िलहील.े  या कामी 2यांनी भरपूर क7 घेतल.े 2यांनी िलिहलेल ेभाग खालील!माणे.  



भागभागभागभाग    पिहलापिहलापिहलापिहला    : : : : िवषय�वेशिवषय�वेशिवषय�वेशिवषय�वेश    
 
!)तावना :  
धमV , अथV आिण काम यांची !ाkी 
चौस7 कलांचा अZयास 
गृहरचना,  
गृहसािह2याची रचना,  
मनुQयाचा Tदन~म,  
2याचे सहकारी, मनोरंजन इ2यादी. 
^ीयांचे वग;करण,  
कुलवंतांचे आचरण,  
िम�पIरवार 
दतू. 
 
 

        



िवभागिवभागिवभागिवभाग    दसुरादसुरादसुरादसुरा    : : : : �ी�ी�ी�ी    पु�षपु�षपु�षपु�ष    समागमसमागमसमागमसमागम    ((((सं�योिगकासं�योिगकासं�योिगकासं�योिगका))))    
 
शरीररचनेनुसार िमलन, इ�छाश] चा आवेग, काळवेळ, !ेमाचे !कार 
आuलगनािवषयी 
चंुबनिचTक2सा 
दाबणे आिण नखांनी ओरखडे काढ#याबeल 
चावणे आिण दशेोदशेी�या ि^यांचे !ेम मागV 
शयनाचे आिण संगमाचे !कार  
आघात आिण 2यातून उ2प� होणारे Uवनी 
पुDषाचा आव आणणार्या ि^यांबeल 
मुखामUये uलग धर#याबeल 
संगमाचा आरंभ आिण अंत ,  
संगमाचे िविवध !कार  
Dसवे फ़ुगवे 
 

        



िवभागिवभागिवभागिवभाग    ितसराितसराितसराितसरा    : : : : िववाहिवषयकिववाहिवषयकिववाहिवषयकिववाहिवषयक    ( ( ( ( क�याक�याक�याक�या    स�ंयु�ास�ंयु�ास�ंयु�ास�ंयु�ा))))    
 
िववाहबंधन आिण िववाहिवधी 
^ी�या मनात िव=ास िनमाVण कसा करावा 
ि!याराधन 
मनीचा भाव हावभावातून 0] कर#याबeल 
^ी!ाkीसाठी पुDषाने करायचे !यj .  
पुDषाला वश कर#यासाठी ^ीन ेकराय�या गो7ी 
िववाहांचे !कार 
 

        



िवभागिवभागिवभागिवभाग    चवथाचवथाचवथाचवथा    : : : : प�ीिवषयकप�ीिवषयकप�ीिवषयकप�ीिवषयक    ((((भाया� ा!रकाभाया� ा!रकाभाया� ा!रकाभाया� ा!रका))))    
 
धमाVचरणी ^ीचे वतVन आिण पती�या अपरो% ितचे वागणे 
mयेA पjीन ेआप�या सवत5शी कसे वागावे.  
किनA पjीने आप�या mयेA सवत5शी कसे वागावे.  
कुमाIरका िवधवे�या पुनLववाहाबeल.  
नावड2या पjीिवषयी,  
राजा�या जनानखाXयातील ि^यांबeल  
अनेक पjी असणार्या पतीबeल. 
 
 

        



िवभागिवभागिवभागिवभाग    पाचवापाचवापाचवापाचवा    : : : : पर�ीपर�ीपर�ीपर�ी    ब#ब#ब#ब#लललल    ((((पर$दकापर$दकापर$दकापर$दका))))    
पुDष आिण ि^यां�या गुणिवशेषांबeल.  
ि^या पुDषांचे !)ताव कधी व का धुडकावतात.  
ि^यांना uजकणार्या पुDषांचे गुणिवशेष.  
सहज uजकता येणार्या ि^या कोण2या.  
^ीशी ओळख आिण वशीकरणाचे !योग. 
^ीचे मानसशा^ 
दतू  
उc अिधकारी 0] न ेपर^ीशी संबंध ठेव#याबeल 
राजाचा जनानखाना 
)वतः�या पjीचे राजा व राजक य लोकांपासून र%ण 
 

        



िवभागिवभागिवभागिवभाग    सहासहासहासहावावावावा    : : : : गिणकागिणकागिणकागिणका    वववव    व&ेयांव&ेयांव&ेयांव&ेयांब#लब#लब#लब#ल    ((((विैशकाविैशकाविैशकाविैशका))))    
 
अंगव^ व गिणकावृyी 
^ीन ेपुDषाचे अंगव^ 6हणून रहा#याची कारणे,  
आप�या मनाजोगता पुDष धनी कसा िमळवावा, आिण 2याची ओळख कशी करावी. 
पjी!माणे एकिनA रहाणार्या वेvया 
पैसे िमळव#याचे मागV,  
ि!यकराला कंटाळा आ�याचे संकेत,  
2या�यापासून सुटका क�न घे#याचे मागV 
जुXया ि!यकराशी पुनः संबंध जुळव#याबeल 
िविवध !कारचे फ़ायद े
फ़ायद ेआिण तोटे यांबeल,  
मUय)थाचे फ़ायद ेतोटे,  
शंकाकुशंका,  
वेvयांचे !कार 

    

    

        



िवभागिवभागिवभागिवभाग    सातवासातवासातवासातवा    : : : : आकष�णश�)आकष�णश�)आकष�णश�)आकष�णश�)    आिणआिणआिणआिण    वशीकरणवशीकरणवशीकरणवशीकरण    ((((औपिमष$दकाऔपिमष$दकाऔपिमष$दकाऔपिमष$दका))))    
 
नटणे थटणे, भुलवणे  
श] वधVक औषधे 
कामे�छा !बळ कशी करावी,   
uलगाचा आकार वाढवणे इ2यादी  
!योग आिण साधना. 
  



 
िवभागिवभागिवभागिवभाग    पिहलापिहलापिहलापिहला    : : : : पाठपाठपाठपाठ    दसुरादसुरादसुरादसुरा    

 

धम� , अथ� आिण काम यांची िस�ी 

 
 
मनुQयाने िमळाले�या शंभरवषाV�या आयुQयात, धमV , अथV आिण काम यां�या िस�ीसाठी,  वयानुसार !यj 
केले पािहजेत आिण तेही या ितXह5मUय े समतोल राखून, 2यांत आपसात अंतLवरोध न होता. बालपणात 
<ानसाधना करावी. त�ण आिण मUयमवयात अथV आिण कामसाधना करावी आिण उतारवयात धमाVचे 
आचरणक�न मो%!ाkी करावी. शतायुषी हो#याची शा=ती नसले�यांनी या साधना 2यानुसार एकि�त 
करा0ात. मा� िश%ण पूणV होईपय`त [\चयVपालन अिनवायV आह.े 
धमV 6हणजे uहद ू शा^े आिण पो�यांचे पठण व 2यानुसार वागणे.  दान धमाVTदक गो7ी , mया मनुQय 
सहजासहजी करत नाही, कारण 2यातून कोणतेही ऐिहक लाभ होत नाहीत, तसेच िवधी िनषेध पाळणे, उदा. 
मांसभ%ण न करणे , अशा गो7ी mया या मायावी जगात मोह उ2प� क�न माणसाला गुरफ़टून ठेवू शकतात. 
धमाVचा अZयास Eुती , )मृतीतून करावा. तसेच 2यांचा अZयास असले�यांकडून मागVदशVन Wयावे. 
अथV 6हणजे जमीन, सोने, गोधन, व)तू , कला आिण िम�धन यांचे संपादन. तसेच आप�याकड ेअसले�या धनाचे 
र%ण आिण संवधVन. अथVशा^ाचे धडे राजाचे !धानमंडळ आिण वैvयवाणी यां�याकडून Wयावेत. 
काम 6हणजे पंचेTxयांचा 6हणजे च%ु, कणV, िज_हा, काया, नािसका यांचा वापर क�न मन आिण आ2मा यां�या 
योगे ऐिहक व)तूंचा आ)वाद व उपभोग घेणे. बाd जगाशी इंTxयां�या समायोगाने मन आिण आ26याला 
िमळणारे सुख 6हणजे काम. कामाचे िश%ण कामसू�ातून Wयावे. 



या ितह5चा ~म EेA2वाने येतो. 6हणजे धमV हा अथाVSन महान. अथV हा कामाSन EेA. मा� राजान ेअथV ह े
!थमकतV0 मानावे , कारण !जे�या संगोपनासाठी ते आवvयक आह.े तसेच गिणकेने काम हाच EेA मानावा. ह े
अपवाद आहते. इतरांनी मा� धमV हाच EेA मानावा.  
वाद पिहला : काही सुजाण लोकांचे असे मत आह ेक  धमV हा पारलौक क िवषयाशी िनगडीत अस�यान े2याचा 
पोथीतून अZयास करणे आवvयक आह.े अथाVजVनासाठी सु�ा साधन े आिण <ानाची गरज अस�यान े 2याचा 
अZयास करावा. परंतू काम हा ऐिहक अस�यान े 2याची जाण )वभावतःच मनुQयमा�ांकडे असत.े 2यामुळे 
2यासाठी िवशेष अZयासाची गरज नाही. 
!ितवाद: ह े खरे नाही. शरीरसमागम हा दोन वेगवेगzया 0]�मधील संबंध अस�यामुळे 2यासाठी यो}य 
मागVदशVनाची गरज आह.े यमिनयमां�या अभावी िवषयवासनांचे !ाब�य अिनब̀ध वाढेल, तसेच ^ी 
समागमासाठी िविश7 वय व काळाचे बंधन असणे आवvयक आह.े आिण वासनाधीन अिनब̀ध समाजात 
अिवचाराचा आिण अनैितकतेचा बुजबुजाट माज#याची िभती आह.े  
वाद दसुरा : लोकायतवा�ांचे मत असे क  धमाVचरण कर#यात काहीच फ़ायदा नाही कारण परलोका�या 
आिमषान ेआताचे जीवन बरबाद कर#यात काहीच अथV नाही. आप�या हातातल े जे आह ेत ेसोडून दऊेन न 
Tदसणार्या जगामागे केवळ मूखVच जातात. हातातील कबूतर सोडून मोर पकडायला धावणे, +कवा हातचे 
तां3याचे नाणे टाकून दऊेन न Tदसणारे सोXयाचे नाणे शोध#यात काय अथV आह?े 
!ितवाद 
ह ेबरोबर नाही. धमाV�या िनयमांत अशा !कार�या शंकांना जागा नाही. 
दसुरे : श�ू�या िवनाशासाठी +कवा पजVXयासाठी Tदले�या दान आिण बिलदानाचे फ़ायद ेझा�याचे Tदसले आह.े 
ितसरे : सूयV, चंx, तारे, Mह आिण िव=ातील इतर सवV श]  जगा�या भ�यासाठी सदा कायVरत असतात.  
चवथे : चातुवV#यV ([ा\ण, %�ीय, वैvय आिण शूx)  आिण चार आEम ( [\चयVआEम, गृह)थाEम, 
संXयासआEम, वाX!)थाEम) यां�या आचरणाचा !भाव संपूणV िव=रचनेवर पडतो. 
पाचवे : जिमनीमUये बीज पेरणे ह े दिेखल भिवQयावर�या िव=ासाचे !ितक आह.े 6हणून वा2)यायन 
धमाVचरणाला EेA मानतो. 



वाद ितसरा : दवैवादी लोक मानतात क  अथVशा^ाला काही +कमत नाही. दवैात जे असणार तेच िमळणार. 
नशीबात जर संपyी असेल तर अथVशा^ाची जाण नसतानाही ती िमळेल आिण नसेल तर अथाVशा^ानुसार 
वागूनही िमळणार नाही. दवैवशात बळीराजाला इंxाचे आसन िमळाले व 2याच दवैाने ते काढून घेऊन 2यास 
पाताळात धाडले. 

!ितवाद : 
ह ेबरोबर नाही 
दवैाने काही व)तू !ाk हो#यासाठी काही ना काही कायVकारणभावाची गरज असत.े 2यामागे काही घटनानु~म 
असतो. व तो घडून ये#यासाठी !यjांची आवvयकता असत.े व ह े !यj यो}य Tदशेने _हावेत यासाठी 
अथVशा^ा�या अZयासाची गरज असते. Eम न करणार्यास कोणतीही िस�ी होत नाही. 
अथाVचे पुजारी, मानतात क  कामा�या आहारी गेलेली 0]  धमV आिण अथाVची िस�ी क� शकत नाही. अशा 
0]�ची समाजात इrत कमी होत.े तो )वतः�या नजरेतूनही उतरतो. 2यांचे कुटंुब, नातेवाईक यां�याशी 2यांचे 
संबंध दरुावतात. भोज राmयाचा राजा दडंक, यान ेकामांध होऊन एका [ा\णकXयेचे हरण केल ेआिण अखेर 
राmय गमावून बसला.  
इंxाने अिह�ये�या शीलाचे हरण केले आिण 2या�यावरही संकटांची मािलका कोसळली. क चकान ेxौपदीवर 
वाईट नजर ठेव�यामुळे आिण रावणाने सीतेचे हरण के�यामुळे 2यांना दहेदडंा�या िश%ेला सामोरे जावे लागले. 
अशा !कारे सुखामुळे संकटां�या गत�त सापडावे लागते. 
!ितवाद : 
या वादाला काही अथVच नाही कारण शरीरसुख ह ेअ�ाइतकेच शरीरा�या आनंदासाठी आिण अि)त{वासाठी 
गरजेचे आह.े दसुरे 6हणजे तेही धमV आिण अथाVचे साधन आिण िनQपyी आह.े मा� 2याचे (अ�ाचे आिण 
शरीरसुखाचे) सेवन सारासारिववेकान ेकेले पािहजे. िभकारी मागेल 6हणून कोणी अ� िशजवायचे थांबत नाही 
+कवा हरीण खाऊन टाकेल 6हणून कोणी शेत लावायचे थांबत नाही.   
अशा !कारे शहाणा व चतरु माणूस धमV अथV आिण काम यांचा अZयासपूणV वापर क�न इहलोक आिण 
परलोकाचे सुख िमळवतो. mया आचरणान ेधमV अथV आिण काम ह े ितXही साUय होतात असे कायV करावे. न 



जम�यास यातील Tकमान दोन +कवा नाहीच तर Tकमान एक साUय होईल असे कायV करावे. मा� एका�या 
साधनेमुळे दसुर्याचा नाश होणार असेल तर असे कायV मा� कधीही क� नये. (6हणजे अथV िमळवताना धमV 
+कवा कामाचा नाश होणार नाही याची काळजी Wयावी) 
  



िवभाग पिहला : पाठ ितसरा 
 
 

कला आिण शा�ांचा अ�यास 

 
 
!2येक माणसाने धमV आिण अथाVसोबत कामशा^ाचा आिण 2या�याशी िनगडीत कला आिण शा^ांचा अZयास 
केला पािहजे. तDण मुल5नीही कला आिण शा^ांसोबत कामशा^ाचा अZयास िववाहापुव; केला पािहजे आिण 
िववाहानंतरही पती�या अनुमतीन े करत रािहल े पािहजे. काही िवqानांचा ि^यांनी कामशा^ाचा अZयास 
कर#याला िवरोध आह ेकारण ^ीन ेकोण2याही शा^ाचा अZयास क� नय ेअसे ते मानतात. पण वा2)यायनाला 
ह े मंजूर नाही. कारण ि^यांना कामशा^ातील तं�ांचे उपजतच <ान असते. पण  2या कृत5मागचे शा)तर् 
समजून घॆऊन जर कृती केली तर आयुQय सुखमय होत.े अनेकदा या<ीकांना य< हवनात उcारायचे श3द 
मािहत असतात पण 2यांचा अथV आिण कायVकारण मािहत नसत.े अनेकदा लोकांना कोण2या Tदवशी कायV करावे 
ह ेमािहत असत ेपरंतू mयोितःशा^ाचा अZयास नसतो. इतरांचे बघून बघून अ= आिण हy5ना िशकवणारे लोक 
असतात पण 2यांना हyी आिण अ=ां�याबeल मूळ शा^ मािहत नसत.े काही दशेांमUये राजा राmय करतो व 
तो जे सांगेल तेच िनयम बनतात व लोकांना 2या िनयमां�या मागचे कारण मािहत नसत.े मा� अनेकदा कुलीन 
^ीयांना आिण वेvयांना कामशा^ाचे उyम <ान असत.े  
!2येक ^ीन े आप�या िव=ासू मैि�णी�याqारे कामशा^ +कवा 2यातील काही भागाचा अZयास करावा. 
गुkपणे, एकांतात कामशा^ातील चौस7 कलांचा अZयास करावा. ितचे िश%क खालीलपैक  एक असावा : 
ित�या दाईची समवय)क िववािहत मुलगी, िजवाभावाची () मै�ीण , मावशी, वय)क दासी, मूळची चांग�या 
घरातील िभ%ुक ^ी, िव=ासातील स�खी बिहण. 
  



!2येकाला खालील चौस7 कलांचे +कवा 2यातील जा)तीत जा)त कलांचे <ान असले पािहजे. 
गायन 
वा�वादन 
नृ2य 
गायन, वादन आिण नृ2याचा मेळ 
िलिहणं आिण िच�कला 
टाटू (अंग रंगवणे) 
मुत;ला तांदळु आिण फ़ुलांनी सजवणे 
फ़ुले आिण इतर रांगोzया 
दात, दािगने, केस, नखे, शरीर, रंगवणे, मJदीकाम, इ2यादी 
रंगीत काचांची रांगोळी 
शयनस�ा सजवणे, गािलचा, गा�ा, लोड, त�े यांची रचना 
जलतरंगवादन 
रंगीत पा#याचे झरे, तबकं यांची रचना 
िच�कला, सजावट, िच�रचना, िच�ांसाठी चौकट बनवणे 
माळा, हार, गजरे, पुQपरचना 
फ़ेटे, पागोटे, फ़ुलांचे तुरे 
!संग रंगवणे, अिभनय,  
कणVआभूषणे, अyर बनवणे, सुगंध x0 ंतयार करणे 



िहरे माणकांचा यो}य वापर करणे, सजवणे, 2यांना व^ांत गंुफ़णे,  
जाद ूआिण नजरबंदी 
हात चलाखी आिण ह)तकौश�य 
)वयंपाक आिण 0ंजन बनवणे 
सरबत, पेयं, सुरभी, सुरा, मधुरस बनवणे 
िशवणकला, व^रचना 
िवणकला, व^ आिण धा}यांचे िवणकाम क�न पोपट, फ़ुले, गु�छ, इ2यादी रचना बनवणे 
कोडी सोडवणे, कूट, �थ; बोलणे, कोडी बनवणे, किवतांचे चरण पूणV करणे,  Tदले�या श3दांव�न पिहला 
चरण पूणV हो#यापुव;च लगोलग दसुरा चरण सादर करणे, अंता%री 
नकला करणं, HबेSब आवाज काढणं 
pोक () 
उcारायला अवघड वाhयं उcरणे (उदा. कcा पापड- प�ा पापड, चटईला टाचणी टोचली)  
तलवारबाजी, लाठी, धनुLव�ा 
तकVशा^,  
सुतारकला 
वा)तुकला 
सुवणV, चांदी, िहरे मोती यांची पारख  
रसायनकला आिण खिनजशा^ 
अvम, दगड, मणी रंगवणे 
खाणकामाची मािहती 
बागकाम, वृ%लता संवधVन  
कnबड,े कबूतर आ+दची झंुज 



मैना, पोपटांना बोलायला िशकव#याची कला 
उटणे लाव#याची, केशरचना, वेणी घालणे, सुगंिधत कर#याची कला 
कूटभाषा ओळख#याची व िलिह#याची कला 
श3दांची रचना बदलून बोलणे (जशी चकारी, टकारी शकारी भाषा) 
िविवध भाषांचे आिण उपभाषांचे <ान 
फ़ुलांची करंडी बनवणे 
गूढिच�े, यं�िच�े, मं�िच�े, ताईत 
किवतेचे दोन +कवा तीन श3द घेऊन किवता पूणV करणे, उलटसुलट िलिहले�या ओळी, श3द यांतून अथVपूणV 
का0रचना करणे वगैरे 
किवता करणे 
श3दाथा̀ची, अनुवादाची कला 
साज शृंगार मेक अप () कला 
व)तूंचे )व�प बदल#याची कला, जसे कापसा�या व^ाचे रेशमासारखे मुलायम व^ करणे  
�ुतकला 
मं�साम�याVने दसुर्याची संपyी )वतः�या नांवे करणे 
ताD#यपूणV जोशपूणV खेळ 
समाज िनयम, इतरांशी बोलताना िवनयान ेवागणे 
यु�कला, श^कला, सैXयकला 
0ायामकला 



चेहरा वाचणे 
गीतरचना 
गिणती रचना 
कागदापासून +कवा अXय पदाथा̀पासून फ़ुले बनवणे 
मूत;कला 
एक बाजा� ^ी जर वर Tदले�या कलांमUय ेपारंगत असेल तर ितला गिणकेचा दजाV !ाk होतो आिण ितला 
राजदरबारी मान िमळतो. सुिशि%त आिण सZय लोकां�या पं] त ितचे नांव घेतले जाते.  
जर राजघरा#यातील +कवा राजदरबारातील 0]��या कXयांनी ह ेिश%ण घेतल ेतर 2या आप�या पत5ना वश 
क�न ठेवू शकतात आिण हजार सवत5वर मात क�न प�रा#या बन ूशकतात.  
जर एखा�ा ^ीला पतीपासून दरुावावे लागले तर ती या कलांचा वापर क�न जगू शकते. या कलांची अगदी 
तnडओळखदिेखल ^ी�या आकषVकतते भर घालते. कारण अनेकदा यांचा वापर करणे पIरि)थतीमुळे शhय 
नसत.े  
यातील शौयVकलांची जाण असणार्या पुDषांबeल ि^यांना िवशेष आकषVण वाटते व अ2यंत कमी ओळखीत 
सु�ा ि^या अशा पुDषांना सहज वश होतात. 



पुढील भाग लवकरच !कािशत होतील.  
परंतू ते या वेबसाईटवर उपल3ध नसतील. 
ई मेलqारे ते भाग िमळ#यासाठी आपली मागणी नnदवून ठेवा.  
कृपया संपकV  साधा 
esahity@gmail.com 


