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अनुिंार्दकाचे प्रास्िाणिंक 
 
 मानसशास्त्राि विगमंुट फ्रॉयड ने केलेल्या क्ािंीिी कल्पना येण्यासाठी वििी िुलना डार्ववन व 
आइन्सस्टाइन यानंी अनुक्मे जीवववज्ञान व पदार्थववज्ञान यामंध्ये केलेल्या क्ािंीशीि करावी लागेल. या 
विघािेंही वसध्दान्सि आज आिंरराष्ट्रीय बौविक वािावरणािा एक अववभाज्य भाग बनलेले आहेि. त्यामुळे 
कला व वाङ मय याचं्या ववववध प्रकारच्या मीमासंामंध्ये मानसशास्त्र– व ववशषेिः मनोववश्लेषणशास्त्र–यािंा 
वापर होणे याि काही आिा नावीन्सय उरलेले नाही. कला व वाङ मयाच्या के्षत्राि वावरणाऱ्या मंडळींनी 
मानसशास्त्र व मनोववश्लेषणशास्त्र यािंा पििशीर अभ्यास केलेला असो वा नसो, िे त्या ववद्याशाखाचं्या 
संस्कारापंासून मुक्त राहणे अशक्य िाले आहे. एखादा माणूस अन्सय काही न होिा कलाविंि का होिो, 
त्यािी कलावनर्वमिीिी प्रवक्या काय असिे, कलाकृिी व कलाकार आवण कलाकृिी व जीवन यािें 
परस्पर–संबंध कोणत्या प्रकारिे असिाि आवण कलाकृिीमधील कल्ल्पि वास्िवािा उलगडा कसा 
करावा, इत्यादी कला– मीमासेंिील महत्त्वाच्या प्रशनानंा मनोववश्लेषणशास्त्राने जी उत्तरे सुिववली आहेि, 
िी वविाराि न घेिा आजिी कलामीमासंा पुढे जाऊ शकि नाही. म्हणून फ्रॉयड (१८५६ िे १९३९) ने 
१९१० मध्ये वलवहलेल्या ‘वलओनादो दा कविी’ या पुस्िकािा मंुबईच्या ‘इस्रे्वटक सोसायटी’ ने जेव्हा 
आपल्या भाषािंर–कायथक्माि समावशे केला आवण अनुवादािे हे काम माझ्यावर सोपवले, िेव्हा मी त्यािा 
आनंदाने स्वीकार केला. ‘वलओनादो’ िे महत्त्व असे, की उपयोवजि मनोववश्लेषणशास्त्राच्या पवहल्या काही 
कृिींमध्ये या पुस्िकािा समावशे होिो. वशवाय एखाद्या ऐविहावसक व्यक्तीिे मनोववश्लषेण करण्यािा प्रयत्न 
करणारे, पूणथ लाबंीिे असे, फ्रॉयड्ने वलवहलेले हे पवहले आवण शवेटिे पुस्िक होय. िे प्रवसि होिाि 
त्याच्याववरुि प्रविकूल टीकेिे प्रिंड मोहोळ उठले. परंिु आज मात्र उपयोवजि मनोववश्लेषणशास्त्र, 
कलामीमासंा व सावहत्यसमीक्षा या िीनही के्षत्रािं या पुस्िकाने एका अत्यावशयक अभ्यासपुस्िकािे स्र्ान 
वमळवले आहे. 
 
फ्रॉयड् 
 
 आिा िेकोस्लोव्हावकयाि (त्या वळेच्या ऑल्स्रयाि) असलेल्या फ्रीबगथ येरे् ६ मे १८५६ रोजी एका 
ज्यू कुटंुबाि विगमंुट फ्रॉयड्िा जन्सम िाला. त्याच्या वडलािंा जेमिेम िाललेला लोकरीिा व्यापार होिा 
आवण फ्रॉयड्च्या जन्समाच्या वळेी त्यािें वय ४० िर त्याच्या आईिे वय २० होिे. फ्रॉयड्ला दोन मोठे सावत्र 
भाऊ होिे आवण त्यािंल्या एकािे िर लगन होऊन त्याला मुलगा िालेला होिा. या बरोबरीच्या 
पुिण्यािा–जॉनिा–उल्लेख फ्रॉयड्ने आपला बालपणािला सवगंडी व ‘गुन्सयािला सार्ीदार’ असा केला 
आहे. आईबद्दल ववलक्षण ओढा, वडलाबंद्दल दे्वष, भीिी, पे्रम, दया यािंा गंुिा िालेली वृत्ती, िर 
लहानमोठ्या भावडंाबंद्दल मत्सर व असूया यािंा अनुभव फॉयड्ला लहानपणी आला. केवळ ‘वलओनादो’ 
मध्येि नव्हे, िर फ्रॉयड्च्या सवथि लेखनािं ही ववषयसूते्र आढळिाि. त्यामुळे मानव व मानवी संबधं याचं्या 
फ्रॉयड्ने घेिलेल्या अववश्ािं शोधािा उगम याि िक्ावनू सोडणाऱ्या कौटंुवबक सबंंधामंध्ये असावा, असे 
म्हणण्यास हरकि नाही. 
 
 आपले वैद्यकीय वशक्षण पूणथ केल्यावर फ्रॉयड्ने ल्व्हएन्ना येरे्ि मज्जाशास्त्रीय विवकत्सक म्हणनू 
योसेफ ब्रॉयर (Joseph Breuer) च्या हािाखाली काम करावयास सुरुवाि केली. प्येर झ्याने (Pierre 
Janet) च्या कल्पनानंा अनुसरून ब्रॉयर िावंत्रकोन्समादावर संमोहनिंत्रािा उपयोग करीि असे. ज्या 
अनुभवामुंळे आपले रोगी ‘वडेे’ िालेले असि, िे अनुभव संमोहनाच्या साहाय्याने त्यानंा पनु्सहा अनुभवावयास 
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लावले, िर त्याचं्या ववकृिीिी लक्षणे िात्परुिी का होईना, नाहीशी होिाि, असे ब्रॉयरला आढळून आले 
होिे. काही काळ ब्रॉयरबरोबर काम केल्यावर फ्रॉयड्ने पॅवरसला जाऊन झ्याँ–माँर  ि ँ शाको (Jean–
Martin Charcot) कडे संमोहनािा अभ्यास केला. िेरू्न परिल्यानंिर ब्रॉयरच्या सहयोगाने 
संमोहनाऐवजी ‘मुक्तकल्पना साहियथिंत्रा’ िा फ्रॉयड्ने ववकास केला (१८९२–९८). या िंत्रामध्ये रोगयानंा 
संमोवहि न करिा, त्यानंा आपल्या बालपणािील अनुभव कोणिेही सूत्र न मानिा ककवा नैविकिेिी 
कोणिीही बधंने न पाळिा कर्न करण्यास उते्तजन वदले जाई. हळूहळू, सवथ मानवसक ववकृिींिे मूळ 
वनरोवधि केलेल्या लैं वगक पे्ररणामंध्ये असिे, अशी फ्रॉयड्िी खात्री होऊ लागली. पण त्याच्या या धारणेला 
ब्रॉयरिा ववरोध होिा. म्हणून यानंिर फ्रॉयड्ने एकट्यानेि काम करावयास सुरुवाि केली. 
 
 ‘मनोववश्लेषण’ या संजे्ञिा पवहला उपयोग फ्रॉयड्ने मािथ १८९६ मध्ये केल्यािे आढळिे. ऑगस्ट 
१८९७ मध्ये त्याने स्विःिेि मनोववश्लेषण सुरू केले. त्यामुळे िो स्वप्नाकंडे वळला. १९०० मध्ये त्यािे 
‘स्वप्नािें अर्थबोधन’ (The Interpretation of Dreams) हे पुस्िक प्रवसि िाले. िेव्हापासून आपल्या 
मृत्यूपयंि स्विः बरोबरि वमत्र, वशष्ट्य, कुटंुबीय, रोगी इ. सवांिे मनोववश्लेषण िो करीि रावहला. त्या 
आधारावर मानवी मनोरिनेसंबंधीिे ववववध वसिािं िो माडंीि, खोडीि व सुधावरि रावहला. युंग, अॅडलर, 
ओटो रकँ, फेरेन्ससी, हाँनी, एवरक फ्रॉम, जोन्सस, वब्रल अशा त्याच्या वमत्र व वशष्ट्य याचं्या उत्साही 
दीघोद्योगामुळे मनोववश्लेषणशास्त्र प्रगिी करीि रावहले; िालू शिकाच्या दुसऱ्या दशकािि त्याने एका 
आंिरराष्ट्रीय िळवळीिे स्वरूप धारण केले आवण वैद्यकीपासून कलेपयंि आवण बालसंगोपनापासून 
ित्त्वज्ञानापयंि मानवी किृथत्वाच्या व व्यवहाराच्या सवथ अगंावंर त्याने आपला सखोल ठसा उठवला. 
 
फ्रॉयड्चा णसद्ाुंि 
 
 फ्रॉयड्च्या मिे, मानवािी मूलभिू शक्ती म्हणजे रविशक्ती (libido). िी अविशय स्वार्ी, आक्मक 
अशा लैं वगक पे्ररणेच्या स्वरूपािी असिे आवण विच्याि व्यवक्तमत्त्वािे ‘ित्’ (id) समाववष्ट असिे. प्रत्येक 
व्यक्तीमध्ये परस्परववरोधी अशा दोन शक्ती असिाि : कामदेविा (Eros) व मृत्युदेविा (Thanatos). 
कामदेविा ही वनमाणक्षम लैं वगक शक्ती असिे, िर मृत्युदेविा ही एक ववनाशक, आक्मक व मृत्यूिी 
जबरदस्ि ओढ असलेली शक्ती आहे. अगदी बालपणीि मुलाच्या लक्षाि येिे, की केवळ पे्ररणा आहे, 
म्हणून वििी पूिी होिेि, असे नाही. त्यासाठी जगाशी सलोखा करून त्याला वश कराव ेलागिे. यािून अहं 
(ego) िा ववकास होिो. रविशक्तीिे सुखलालसेिे ित्त्व (Pleasure principle) व सभोविालच्या 
पवरल्स्र्िीशी असलेले संबधं प्रभाववि करणारे वास्िव ित्त्व (reality principle) याचं्यामध्ये मध्यस्र्ी 
करण्यािे काम हा अहं करिो. मुलािे पालक मुलाच्या रविशक्तीला समाजावभमुख करण्यािे जवळ जवळ 
अशक्य असलेले कायथ पार पाडण्याच्या प्रयत्नाि असिाि. त्यासाठी िे मुलाि जन्समिः असणाऱ्या 
पे्ररणािंील स्वार्ी वक्यावगेानंा (impulses) ‘वळण’ लावण्यािा, माणसाळववण्यािा प्रयत्न करिाि. 
त्यािून ‘अत्यहं’ (superego) िा ववकास होिो. हा अत्यहं म्हणजे एक प्रकारिी सदसवद्ववकेबिुीि 
असिे. रविशक्तीिा कोणिाही वक्यावगे प्रकट होऊ लागिाि या ‘अत्यहं’ ला अपराधी वाटू लागिे. 
 
 ‘मला हे हव’े, असे म्हणणारी आंधळी रविशक्ती आवण ‘मी हे घेणे योगय नव्हे’, अशी टोिणी 
लावणारा वववकेी ‘अत्यहं’ याचं्यामधील संघषथ शािंिापूणथ असावा, हे बघण्यािी जबाबदारी ‘अहं’ वर असिे. 
एवढेि नव्हे, िर एका बाजूस रविशक्ती व अत्यहं, आवण दुसऱ्या बाजूस वनदथयपणे वास्िव असलेले बाय 
जग याचं्या मध्येही शािंिा वटकववण्यािी जबाबदारी ‘अहं’ वरि असिे. आपली जबाबदारी पार 
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पाडण्यासाठी, रविशक्ती पूणथपणे आवण ‘अत्यहं’ जवळजवळ पूणथपणे अबोध राहिील, यािी दक्षिा ‘अहं’ 
घेिो. एवढेि नव्हे, िर स्विः ‘अहं’ ही बऱ्याि प्रमाणाि अबोधि असिो. अस्वीकायथ वक्यावगे सबोध होऊ 
नयेि, म्हणून ‘अहं’ ला वनरोधन, उन्नयन, ववकृिीिे इिर प्रकार व स्व–विंना इत्यादी संरक्षक यतं्रणािंा 
उपयोग करणे भाग पडिे. उदाहरणार्थ, इवडपस–गंडस्वकलगी पालकाच्या मृत्यूिी इच्छा व ववरुिकलगी 
पालकाशी शारीवरक मीलनािी इच्छा–आवण इिर पे्ररणािंी ‘अहं’ ला व्यवस्र्ा लावावी लागिे. 
 
 फ्रॉयड्िे म्हणणे असे, की आणखी एका कारणामुळे ‘अहं’ िे कायथ अवधकि वबकट बनिे. हे कारण 
म्हणजे, व्यक्तीच्या प्रारंभीच्या ववकासाि रविशक्तीच्या पे्ररणेिे आद्य कें द्र शरीराच्या एका भागािून दुसरीकडे 
असे स्र्ानबदल करिे, हे होय. मुलािील रविशक्तीच्या समाधानाला ‘बालपणािील ववकृि, बहुरूपी 
लैं वगकिा’ असे म्हटले जािे. हे समाधान प्रारंभी स्िन्सयपानािून वमळणाऱ्या आनंदामुळे मुख्यिः ओठादं्वारे 
वमळवले जािे. शौि–संबंधी वळण मुलाला लावण्याि आल्यानंिर या समाधानािे कें द्र गुदस्र्ानाकडे 
सरकिे. नंिरिा काही काळ कलगकें वद्रििेिा असिो. त्यानंिर काही काळ लैं वगकिेिे संपूणथ वनरोधन होिे. 
आवण त्यानंिर मात्र व्यक्ती वयाि येिे. म्हणजेि, लैं वगकिेिे कें द्र जननेंवद्रयाकडे स्र्ानािंवरि होिे आवण 
वभन्नकलगी प्रौढ व्यक्तीबरोबरच्या मीलनािून रविशक्तीिे समाधान वमळववले जािे. यांपकैी कोणत्याही मनो–
लैं वगक टप्प्यावर व्यक्ती बि होऊ शकिे. एवढेि नव्हे, िर वयाि आलेल्या प्रौढामध्येही त्याच्या आधीच्या 
अपक्व मनो–लैं वगक ववकासािील खाणाखुणा आढळू शकिाि. 
 
 फ्रॉयड्च्या वसिािंािी ही रूपरेखा फार ढोबळ आहे. परंिु मनोववश्लेषणशास्त्राशी पवरविि 
नसलेल्या वािकाला ‘वलओनादो’ िे वािन करिाना (व केल्यानंिरही) िी उपयुक्त वाटेल, अशा वविाराने 
वििा येरे् समावशे केला आहे. 
 
‘णिओनार्दो र्दा विंची’ 
 
 प्रस्िुि पुस्िकाच्या १९२२ मध्ये प्रवसि िालेल्या वब्रवटश आवृत्तीला वलवहलेल्या प्रस्िावनेि डॉ. 
अनेस्ट जोन्सस म्हणिाि, “ज्यािें मन प्रत्यक्ष संशोधनाला उपलब्ध नाही, अशाचं्या व्यवक्तमत्त्वाच्या सखोल 
उगमावर प्रकाश टाकण्यासाठी वजविं व्यक्तींच्या िपवशलवार मनोववश्लेषणावर आधारलेले ज्ञान कसे 
वापरिा येईल, यािे हे एक िगिगीि उदाहरण आहे. म्हणून ही प्रवक्या एखाद्या परुाित्त्वववदे्यिील 
पुनरथिनेसारखी आहे. वलओनादोने आपल्या बालपणाबद्दल केलेला एकमेव उल्लखे हा या अभ्यासािा 
आधार आहे. बहुिेक सगळे मानसशास्त्रज्ञ हा उल्लेख म्हणजे एक फुसका व अर्थशून्सय पुरावा आहे, असे 
म्हणून पुढे गेले असिे. परंिु, अशा घटनानंा कारण असिेि असे नाही, असे म्हणून आपण त्यािंा वनकाल 
लावणार नसलो, िर या उल्लेखािी एकमेवावद्विीयिा व त्यािे असाधारण स्वरूप या दोहोंिेही स्पष्टीकरण 
आपल्याला देिा आले पावहजे. आपण ववश्लेषण केलेल्या अशाि इिर कल्पनावनर्वमि गोष्टी व 
वलओनादोच्या जीवनािील इिर ज्ञाि घटना याचं्याशी िुलना करून प्रा. फ्रॉयड यानंी त्या उल्लखेािे कोडे 
सोडववले आहे. या प्रवक्येिून वनमाण िालेल्या या वखळवनू टाकणाऱ्या अभ्यासामध्ये त्यानंी इविहासािील 
एका अत्यिं लक्षणीय व मनोवधेक व्यक्तीवर प्रकाशिोि टाकला आहे.” 
 
 वलओनादोच्या अगदी लहानपणापासूनच्या भावजीवनािी पुनरथिना, त्याच्या कलात्मक व 
संशोधनात्मक वक्यावगेामंधील संघषािे वित्रण, त्याच्या मनोलैं वगक इविहासािे सखोल ववश्लेषण, या 
गोष्टी प्रस्िुि पुस्िकाच्या गाभ्याशी आहेि. वशवाय या गोष्टींच्याइिकीि महत्त्वािी अशी अनेक दुय्यम सूते्र या 
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पुस्िकाि आपल्याला आढळिाि. सजथनशील कलाविंाच्या मनोरिनेिे स्वरूप व त्यािी काम करण्यािी 
पिि, समकलगी सभंोगवृत्तीच्या एका वववशष्ट प्रकारािा उगम कसा होिो, यािी रूपरेषा, आवण 
‘नार्वसवसिम’ (आत्मरिी) या, मनोववश्लेषणशास्त्राच्या इविहासाच्या दृष्टीने ववशषे महत्त्व असलेल्या, 
संकल्पनेिा पवहला पूणथ आववष्ट्कार ही त्यािील काही महत्त्वािी सूते्र. त्यावंशवाय इिर काही ववषय 
(वलओनादोच्या अनुषंगाने आलेले) असे : माणसाि वजज्ञासा कशी वनमाण होिे? बालपणािील 
वजज्ञासेच्या पवरणिीच्या िीन संभाव्य शक्यिा कोणत्या? माणसे व राष्ट्रे याचं्या बालपणािील अनुक्मे 
स्मृिी व इविहास यामंधील साम्य, पक्षयाचं्या उड्डाणाशी असलेला मानवी इच्छापूिीिा संबधं, मानवी इच्छा, 
समजुिी व संकल्पना यािें देवदेविाचं्या रूपसंकल्पनेि पडणारे प्रविकबब, पाश्चात्त्य राष्ट्रािं आढळणाऱ्या 
ज्य–ूदे्वषािे संभाव्य अबोध कारण, माणसाच्या धमथश्िेिे एक संभाव्य स्पष्टीकरण, िवरत्रकार व त्यानंी 
वनवडलेले िवरत्रववषय याचं्यामधील भाववनक अनुबधंािे ववश्लेषण; आवण मनोववश्लेषणशास्त्राकडे 
पाहण्यािा समाजािा पूवथग्रहदूवषि दृवष्टकोन. 
 
णगधाड, की घार? 
 
 वलओनादोने आपल्या बालपणािील स्मृिी म्हणनू वदलेली एका पक्षयाववषयीिी मनोवनर्वमिी 
(प्रकरण २, प्रारंभ) हा वलओनादोच्या फ्रॉयड्ने केलेल्या मनोववश्लेषणािा आधार आहे. हा पक्षी वगधाड 
होिा, असे फ्रॉयड्ने गृहीि धरले होिे. वलओनादोच्या नोंदवयामंध्ये त्या पक्षयािे नाव nibio असे आहे. हा 
शब्द आधुवनक इिॅवलअन भाषेि nibbio या रूपाि आढळिो आवण त्यािा अर्थ ‘घार’ (kite) असा आहे. 
फ्रॉयड्ने मात्र आपल्या पसु्िकाि सवथत्र ‘Geier’ हाि शब्द वापरला असून त्यािे इंग्रजी भाषािंर vulture या 
एकाि शब्दाने होऊ शकिे. ही गोष्ट इमा वरक्टरने प्रर्म एका िळटीपेमध्ये उघडकीला आणली. ही िळटीप 
विने वलओनादोच्या नोंदवयांिून वनवडलेल्या व १९५२ मध्ये प्रकावशि केलेल्या वचे्यामंध्ये (पृष्ठ २८६) 
आढळिे. फ्रायड्ने केलेल्या प्रमादािे जनकत्व फ्रॉयड्ने ज्या जमथन भाषािंरािंा उपयोग केला, त्याचं्याकडे 
जािे, असे वदसिे. उदाहरणार्थ, मारी हेिथफेल्डने वलओनादोच्या त्या मनोवनर्वमिीच्या एका उल्लेखामध्ये 
घारीला जमथन भाषेि नेहमी वापरल्या जाणाऱ्या Milan या शब्दाऐवजी Geier हा शब्द वापरला आहे. पण 
फ्रॉयड वर सवांि जास्ि प्रभाव पडला असावा, िो मेजेकोव्स्कीच्या (रवशयन) पुस्िकाच्या (जमथन) 
भाषािंरािा. फ्रॉयड्च्या गं्रर्संग्रहाि आजही या पुस्िकािी प्रि आवण विच्यामध्ये फ्रॉयड्ने केलेल्या अनेक 
खुणा पाहावयास वमळिाि. याही पुस्िकाि वापरलेला जमथन शब्द Geier हाि आहे. मात्र ही िूक 
मेजेकोव्स्कीिी नसून त्याच्या जमथन भाषािंरकारािी आहे. कारण मूळ रवशयन पुस्िकाि वापरला गेलेला 
शब्द Korshun हा असून त्यािा अर्थ ‘घार’ असाि आहे. 
 
 या प्रमादामुळे फ्रॉयड्िे सवथि पुस्िक रद्दबािल ठरिे का? या प्रशनािा रं्ड डोक्याने वविार करून 
फ्रॉयड्च्या कोणत्या युवक्तवादानंा व वनष्ट्कषांना या प्रमादामुळे ढका लागिो, हे ठरवले पावहजे. पवहली गोष्ट 
म्हणजे वलओनादोच्या ‘सेंट अॅन’ या वित्रािील ‘लपलेल्या पक्षया’ िा (प्रकरण ४, िळटीप १७) नाद 
सोडायला हवा. विरे् पक्षी असलाि, िर िो वगधाड आहे; त्यािे घारीशी काही एक साम्य नाही. परंिु हा 
शोध फ्रॉयड्ने नव्हे, िर वफस्टरने लावला होिा आवण दुसऱ्या आवृत्तीपयंि फ्रॉयड्च्या पुस्िकाि त्यािा 
उल्लेखही नव्हिा. दुसऱ्या आवृत्तीिील िळटीपेि असलेला उल्लखेही फ्रॉयड्ने बऱ्याि सावधपणाने केला 
आहे. 
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 दुसरा मुद्दा इवजल्प्शअन देविेिा. ‘आई’ वािक असा इवजल्प्शअन वित्रवलपीिला शब्द (Mut) 
वनवश्चिपणाने ‘वगधाड’ ि वनदेवशि करिो; घार नव्हे. गार्वडनरने आपल्या ‘इवजल्प्शअन ग्रामर’ (दुसरी 
आवृत्ती १९५०, पृष्ठ ४६९) मध्ये या पक्षयाला ‘Gups fulvus’ (The griffon vulture) असेि म्हटले आहे. 
यावरून असे वसि होिे, की वलओनादोिी मनोवनर्वमिी त्याच्या आईबद्दलिीि आहे, या फ्रॉयड्च्या 
वसिान्सिाला इवजल्प्शयन आवदकरे्िा आधार वमळि नाही. आवण त्यामुळे िी कर्ा वलओनादोला माहीि 
होिी, की नाही, हा प्रशन अप्रस्िुि ठरिो. परंिु इवजल्प्शयन आवदकरे्िे फ्रॉयड्ने केलेले ववविेन 
स्विंत्रपणाने महत्त्वािे आहेि. प्रािीन वमसर लोकानंी ‘आई’ व ‘वगधाड’ यािंा संबधं कसा व का जोडला 
असावा? ‘उच्चारशास्त्रािील योगायोगाने जुळलेले साधम्यथ’, या स्पष्टीकरणाने हा प्रशन सुटिो काय? िसे 
नसेल िर, फ्रॉयड्ने केलेल्या उभयकलगी मािृदेविाचं्या ििेला स्विंत्रपणाने मूल्य आहेि. 
 
 वशवाय, एका पक्षयाने आपल्याला पाळण्याि भेट देऊन स्विःिी शपेटी आपल्या िोंडाि घािली 
होिी, ही वलओनादोिी िर्ाकवर्ि ‘स्मृिी’ (ककवा मनोवनर्वमिी)–विच्यािील पक्षी वगधाड नसला, िरी–
स्पष्टीकरणािी वाट पाहाि आहेि. फ्रॉयड्च्या प्रमादामुळे त्याने केलेल्या या मनोवनर्वमिीच्या मानसशास्त्रीय 
ववश्लेषणािे खंडन होि नाही, िे रद्दबािल ठरि नाही; िर त्याच्या आधारािील एक वीट वनखळिे, 
एवढेि. 
 
‘णिओनार्दो र्दा विंची’: सुंणहिा िं अनुिंार्द 
 
 वलओनादोच्या कोणत्या संवहिेवरून हे भाषािंर केले आहे, हे सागंण्यापूवी ‘वलओनादो’ च्या 
प्रकाशनािा पूवेविहास देणे आवशयक आहे. फ्रॉयड्ने जमथन भाषेमध्ये वलवहलेले हे पुस्िक लायल्प्िग व 
ल्व्हएन्ना येरे् प्रर्म १९१० मध्ये प्रवसि िाले. त्यािी दुसरी व विसरी आवृत्ती अनुक्मे १९१९ व १९२३ मध्ये 
प्रकावशि िाली. या आवृत्त्यािें वळेी फ्रॉयड्ने एखादा शब्द बदलणे, ककवा एखादी शब्दसंहिी ककवा वाक्य 
यािंी भर घालणे या पलीकडे मूळ संवहिेि काहीही फेरफार केले नाहीि. परंिु अनेक नव्या िळटीपािंी 
मात्र त्याने दरवळेी भर घािली. ‘फ्रॉयड : समग्र वाङ मया’ च्या १९२५ मध्ये प्रवसि िालेल्या नवव्या खंडाि 
आवण ‘समग्र वाङ मया’ च्या नंिरच्या आवृत्तीच्या वळेी, १९४३ मध्ये प्रवसि िालेल्या, आठव्या खंडाि 
‘वलओनादो’ िा समावशे होिा. 
 
 ‘वलओनादो’ िे प्रा. वब्रल यानंी केलेले इंग्रजी भाषािंर न्सयूयॉकथ  येरे् १९१६ मध्ये प्रवसि िाले आवण 
त्यािी वब्रवटश आवृत्ती अनेस्ट जोन्सस याचं्या प्रस्िावनेसह लंडन येरे् १९२२ मध्ये प्रवसि िाली. या वब्रवटश 
आवृत्तीिे पुनमुथद्रण १९३२ मध्ये लंडन व न्सययूॉकथ  येरे् प्रवसि िाले. इंग्रजी भाषािंरािी वब्रवटश आवृत्ती वा 
वििे पुनमुथद्रण या कशािही, फ्रॉयड्ने जमथन आवृत्त्यािं नंिर जोडलेल्या िळटीपािंा ककवा संवहिेि केलेल्या 
सूक्षम बदलािंा समावशे िाला नव्हिा. नंिर फ्रॉयड्च्या ‘समग्र मानसशास्त्रीय लेखनािे’ खंड लंडनमध्ये 
प्रवसि िाले. त्यािंल्या १९५७ मध्ये प्रवसि िालेल्या अकराव्या खंडाि या पुस्िकािा समावशे आहे. या 
खंडासाठी अलॅन टायसन यानंी ‘वलओनादो’ िे नव्याने भाषािंर केले. या भाषािंराद्वारे जमथन आवृत्त्यािं 
पडि गेलेली भर व िालेले िपवशलािंील बदल प्रर्मि इंग्रजीमध्ये आले. टायसन यािें भाषािंर स्विंत्र 
पुस्िक म्हणनू १९६३ मध्ये पेंल्गवनने प्रकावशि केले. 
 
 प्रस्िुि भाषािंरासाठी १९२२ च्या वब्रवटश आवृत्तीिे १९३२ मध्ये लंडन येरे् प्रवसि िालेले पुनमुथद्रण 
वापरले आहे. भाषािंराच्या कामास मी १९७१ मध्ये सुरुवाि केली, त्यावळेी अन्सय कोणिीही आवृत्ती मला 
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उपलब्ध िाली नव्हिी ककवा अल्स्ित्वाि असल्यािी मावहिी मला नव्हिी. पेंल्गवनमध्ये टायसन यािें 
भाषािंर प्रवसि िाले असल्यािी मावहिी श्ी. वसंि पळशीकर यानंी मला १९७३ मध्ये वदली. पण मंुबई–
पुणे येर्ील पुस्िकािंी दुकाने व ववद्यापीठ–महाववद्यालयािंी गं्रर्ालये शोधूनही पेंल्गवन आवृत्ती मला वमळू 
शकली नाही. गिवषी श्ी. पळशीकरािंी पुन्सहा भेट घेऊन मी मािी असहायिा त्याचं्या कानावंर घािली. 
त्यानंिर त्यानंी पत्राद्वारे टायसन यािें भाषािंर फ्रॉयड याचं्या ‘समग्र मानसशास्त्रीय लेखना’ च्या ११ व्या 
खंडाि असल्यािे कळवले. िो खंड मात्र मंुबई ववद्यापीठाच्या गं्रर्ालयाि मला वमळाला. पण त्यापूवीि मािे 
भाषािंरािे काम पूणथ िाले होिे. त्यामुळे १९३२ च्या पुनमुथद्रणािील संवहिेला अनुसरून केलेल्या या 
भाषािंराि, टायसन याचं्या भाषािंरािील ‘जोड’ वदल्या गेलेल्या िळटीपािंा समावशे केला आहे. या सवथ 
टीपा िौकोनी कंसािं केलेल्या िशा स्पष्ट उल्लेखासंह वदल्या आहेि. वशवाय ‘समग्र मानसशास्त्रीय लेखना’ 
च्या संपादकानंी जोडलेल्या काही महत्त्वाच्या िळटीपाही प्रस्िुि भाषािंराि िौकोनी कंसािं वदल्या आहेि. 
फ्रॉयड्ने १९१९, २३ व २५ च्या आवृत्त्यानंा जोडलेल्या महत्त्वाच्या िळटीपा म्हणजे : 
 
 प्रकरि १, िळटीप क्रमाुंक १८— स्त्री–पुरुष संभोगावळेच्या शरीररिनेिा छेद दाखववणाऱ्या, 
वलओनादोच्या आरेखनािील राइटलरने दाखववलेले दोष व त्यािें महत्त्व. 
 
 प्रकरि २, िळटीप क्रमाुंक ४— गटेच्या वालपणािील स्मृिीच्या फ्रॉयड्कृि ववश्लेषणािा साराशं. 
 
 प्रकरि ३, िळटीप क्रमाुंक ४— ज्य–ूदे्वष व त्यािा सुंिा करण्याशी असलेला संबधं. 
 
 प्रकरि ४, िळटीप क्रमाुंक १७— ‘सेंट अॅन’ च्या लंडन–आरेखनामध्ये वफस्टरला वदसलेल्या 
‘वगधाडा’ िी ििा व वफस्टरिे उद धृि. 
 
 प्रस्िुििे भाषािंर ज्या सवंहिेवरून ियार केले, त्या संवहिेिे भाषािंरकार प्रा. वब्रल हे स्विः 
मान्सयवर मानसशास्त्रज्ञ होिे. (प्रस्िुि पुस्िकाि प्रकरण ३, िळटीपा क्माकं ७ व २० मध्ये स्विः फ्रॉयड्ने 
त्याचं्या संशोधनािा उल्लेख केला आहे. न्सययूॉकथ  ववद्यापीठामध्ये िे मनोववश्लेषणािे व ववकृिीच्या 
मानसशास्त्रािे अध्यापन करीि. वब्रवटश आवृत्तीला प्रस्िावना वलवहणारे डॉ. अनेस्ट जोन्सस हेही प्रवसि 
मानसशास्त्रज्ञ आवण फ्रॉयड्िे वशष्ट्य, सहकारी व िवरत्रकार होिे. त्याचं्या अल्पाक्षरी प्रस्िावनेिील 
महत्त्वािा भाग प्रस्िुिच्या प्रास्िाववकाि समाववष्ट केला आहेि.) 
 
 प्रस्िुििा अनुवाद करिाना कलामीमासंा, सावहत्यसमीक्षा, मानसशास्त्र, र्ोरािंी िवरते्र इत्यादी 
ववषयाबंद्दल वजज्ञासा असणारा सामान्सय वािक गृहीि धरला आहे. िो वबिकू नये, म्हणून अपवरविि 
पावरभावषक संज्ञािंा अविरेक व इंग्रजी वळणािी मराठी या गोष्टी शक्य वििक्या टाळल्या आहेि. परंिु या 
पुस्िकाच्या लेखनाच्या वळेी (१९१०) फ्रॉयड्िे वसिान्सि व पवरभाषा याचं्यािं असलेल्या लवविकपणामुळे व 
अवनवश्चििेमुळे अनेक समस्या वनमाण िाल्या (त्यािंल्या काहींिा उल्लेख पढुील पवरच्छेदाि केला आहे). 
प्रा. वब्रल याचं्या भाषािंरािील इंग्रजी वाक्यरिनाही अनेक वठकाणी बोजड व गंुिागंुिीिी आहे. त्यामुळे 
प्रस्िुि भाषािंराि प्रसाद सवथ वठकाणी आढळेलि, असे नाही. िरीही मूळ अर्ाला जराही धक्का लावायिा 
नाही, एवढे पथ्य साभंाळून वाक्यरिना मराठीच्या प्रकृिीशी जेवढी सुसंगि व सुटसुटीि करिा येईल, 
िेवढी करायिा मी प्रयत्न केला आहे, असे सागंावसेे वाटिे. 
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 प्रस्िुििे भाषािंर मुळाशी िाडून पाहणाऱ्या वजज्ञासू वािकािा गरैसमज होऊ नये, म्हणून हे 
भाषािंर करिाना जाणवलेल्या, साध्या वदसणाऱ्या पण प्रत्यक्षाि समस्यारूप ठरलेल्या, काही अडिणींिा 
उल्लेख करावासा वाटिो. ‘We’ िा अर्थ संदभानुसार कधी ‘आपण’ िर कधी ‘आम्ही’ असा केला आहे. 
‘model’ ला ‘आदशथ’, ‘नमुनाकृिी’ व (वित्रकारािे) ‘मॉडेल’ असे संदभानुसार वगेवगेळे प्रविशब्द योजले 
आहेि. एक िे िीन वषांपयंिच्या मुलाच्या संदभाि इंग्रजी अनुवादामध्ये Childhood, boyhood व infantile 
period असे िीन शब्द सरसकट वापरले गेले आहेि. त्या सवांसाठी संदभानुसार ‘बालपण’ ककवा 
‘िान्सहेपण’ हे प्रविशब्द वापरले आहेि. यापंकैी बालपण हा शब्द जरूरीपेक्षा अवधक व्यापक आहे, यािी मला 
जाणीव आहे. परंिु मूळ संवहिेिील शब्द नेमकेपणाने वापरले गेले नसल्यामुळे नाइलाज िाला. nursing 
period ला मात्र साित्याने ‘िान्सहेपण’ हा प्रविशब्द वापरलेला आहे. Sexual व erotic यासंाठी अनुक्मे 
‘लैं वगक’ व ‘कामुक’ हे प्रविशब्द वापरले आहेि. आई व मूल याचं्या सबंंधाच्या संदभाि मराठीमध्ये ‘कामुक’ 
हा शब्द वापरला जाणे वववित्र वाटण साहवजक आहे. कारण मराठी ‘कामुक’ िे संदभथके्षत्र इगं्रजी erotic 
पेक्षा वभन्न आहे. परंिु eros ला ‘कामदेविा’ हा प्रविशब्द स्वीकारल्यानंिर erotic साठी ‘कामुक’ िा 
स्वीकार करणे भाग पडिे आवण त्यामुळे sexual व erotic यामंध्ये भेद राखणे शक्य होिे. 
 
 एकंदरीने, मानसशास्त्रीय पवरभाषेसाठी मराठी प्रविशब्द वनवडिाना व वनवश्चि करिाना अनेक 
अडिणी आल्या. सावहत्य संस्कृिी मंडळाच्या धोरणाप्रमाणे शक्यिो मराठी ववश्वकोशाच्या 
पवरभाषासंग्रहािील (खंड १८) पवरभाषा वापरली आहे. काही वठकाणी मात्र (उदा. Phantasy, designs, 
impulse, accentuation इ.) वगेळे प्रविशब्द वापरण्यािा वनणथय घ्यावा लागला. मी केलेल्या वनवडीबाबि 
मिभेद होण्यािा संभव आहे, यािी मला जाणीव आहे. मी एवढेि म्हणेन, की मूळ संवहिेिील अर्थच्छटा, 
मराठीिील रूढ शब्दयोजना व मानसशास्त्रािी मराठीि ियार होि असलेली पवरभाषा या िीन बाबी 
वविाराि घेऊन मी मािी वनवड केलेली आहे. 
 
 प्रस्िुि भाषािंराि वापरण्याि आलेल्या पवरभाषेिी सूिी (मराठी–इंग्रजी व इंग्रजी–मराठी) शवेटी 
वदली आहे. 
 
 हा अनुवाद करिाना मािी पत्नी सौ. वसुधा वहिे अमोल सहकायथ मला लाभले. अनुवादक म्हणनू 
माझ्या बरोबरीने वििे नाव द्याव,े एवढ्या महत्त्वािे व सवांगीण असे हे सहकायथ होिे. जमथन व इिॅवलअन 
ववशषेनामाचं्या उच्चारासंाठी मला अनुक्मे डॉ. र. वा. पराजंपे व मदर कोलंबो यानंी मागथदशथन केले. मला 
येणाऱ्या कोणत्याही शकेंिी ििा करण्यासाठी डॉ. रा. भा. पाटणकर व प्रा. अशोक रानडे नेहमी ियार 
असि. श्ी. वसंि पळशीकर यानंी टायसनच्या भाषािंरािी मावहिी वदली. या सवांिा मी ऋणी आहे. 
 
२२ एवप्रल १९७६ प्रभाकर नारायण पराजंपे 
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णनिंेर्दन 
 
 आधुवनक शासे्त्र, ज्ञानववज्ञाने, िंत्र आवण अवभयावंत्रकी इत्यादी के्षत्रािं त्यािप्रमाणे भारिीय प्रािीन 
संस्कृिी, इविहास, कला इत्यादी ववषयािं मराठी भाषेला ववद्यापीठाच्या स्िरावर ज्ञानदान करण्यािे 
सामथ्यथ याव,े हा उदे्दश लक्षाि घेऊन सावहत्य–संस्कृिी मंडळाने वाङ मयवनर्वमिीिा ववववध कायथक्म हािी 
घेिला आहे. मराठी ववश्वकोश, मराठी भाषेिा शब्दकोश, मराठी वाङ मयकोश, ववज्ञानमाला, 
भाषािंरमाला, आंिरभारिी–ववश्वभारिी, महाराष्ट्रेविहास इत्यादी योजना या कायथक्माि अंिभूथि केल्या 
आहेि. 
 
 २. मराठी भाषेला ववद्यापीठीय भाषेिे प्रगल्भ स्वरूप व दजा देण्याकवरिा मराठीि ववज्ञान आवण 
िंत्रववज्ञान, ित्त्वज्ञान व सामावजक शासे्त्र या ववषयावंरील संशोधनात्मक व अद्ययावि मावहिीने युक्त अशा 
गं्रर्ािंी रिना मोठ्या प्रमाणावर होण्यािी आवशयकिा आहे. वशक्षणाच्या प्रसाराने मराठी भाषेिा ववकास 
होईल, ही गोष्ट िर वनर्वववादि आहे. पण मराठी भाषेिा ववकास होण्यास आणखीही एक साधन आहे आवण 
िे साधन म्हणजे मराठी भाषेि वनमाण होणारे उत्कृष्ट वाङ मय हे होय. जीवनाच्या भाषेिि ज्ञान व संस्कृिी 
यािें अवधष्ठान ियार व्हाव े लागिे. जोपयथन्सि माणसे परकीय भाषेच्याि आश्याने वशक्षण घेिाि, कामे 
करिाि व वविार व्यक्त करिाि, िोपयथन्सि वशक्षण सकस बनि नाही, संशोधनाला परावलंवबत्व राहिे व 
वविाराला अस्सलपणा येि नाही. एवढेि नव्हे, िर वगेाने वाढणाऱ्या ज्ञानववज्ञानापासून सवथसामान्सय माणसे 
ववंिि राहिाि. 
 
 ३. संस्कृि व अन्सय भारिीय भाषािंील आवण त्यािप्रमाणे इंग्रजी, फ्रें ि, जमथन, इटावलयन, रवशयन, 
ग्रीक, लॅवटन इत्यादी पवश्चमी भाषािंील अवभजाि गं्रर्ािें व उच्च सावहत्यामधील ववशषे वनवडक पुस्िकािें 
भाषािंर ककवा साराशं अनुवाद अर्वा वववशष्ट ववस्िृि गं्रर्ािंा आवशयक िेवढा पवरिय करून देणे हा 
मंडळाच्या वाङ मयीन कायथक्मािील भाषािंरमालेिा उदे्दश आहे. 
 
 ४. भाषािंर–योजनेिील पवहला कायथक्म मंडळाने आखून, ज्यानंा अग्रक्म वदला पावहजे, अशी 
पाश्चात्त्य व भारिीय भाषािंील सुमारे ३०० पसु्िके वनवडली आहेि. होमर, व्हर्वजल, एल्स्कलस, 
अॅवरस्टोफेनीस, युवरवपवडस, प्लेटो, अॅवरस्टॉटल, र्ॉमस् अॅक्वाइनस, न्सयूटन, डार्ववन, रूसो, कान्सट, हेगेल, 
जॉन स्टुअटथ वमल, गटे, शके्सपीअर, टॉलस्टॉय, दोस्िएवस्की, कॅवसरेर, गाडथन व्ही. िाईल्ड इत्यावदकािंा 
या भाषािंरमालेि समावशे केला आहे. संस्कृिमधील वदे, उपवनषदे, महाभारि, रामायण, भरिािे 
नाट्यशास्त्र, संगीि रत्नाकर, ध्वन्सयालोक, प्राकृिािील गार्ासप्तशिी, वत्रपीटकािील वनवडक भाग 
इत्यावदकािंाही भाषािंरमालेि समावशे केला आहे. 
 
 ५. भाषािंरयोजनेखाली मंडळाने आिापयथन्सि ३८ अवभजाि गं्रर्ािंी भाषािंरे प्रकावशि केली 
आहेि. जॉन स्टुअटथ वमलिे ‘On Liberty’, रूसोिे ‘Social Contract’, एम्. एन्. रॉयिे ‘Reason 
Romanticism and Revolution’ व ‘Letters from Jail’, स्िावनस्लावस्कीिी ‘An Actor Prepares’ व 
‘Building a Character’, िुगेवनव्हिे ‘Father and Sons’, रायशनेबाख िे ‘Rise of Scientific 
Philosophy’, गुन्नार वमर  दालिे ‘Economic Theory and Underdeveloped Regions’, भारिरत्न कै. 
पा.ं वा. काणे यािें ‘History of Dharmshastra’, कोपलँडिे ‘Music and Imagination’, बन्सरान्सड रसेलिे 
‘Religion and Science’, िेरिागीिे ‘Theoretical Soil Mechanics’, ववशाखादत्तिे ‘मुद्राराक्षसम् ’, 
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भरिमुनीिे ‘भरिनाट्यशास्त्र’ (अध्याय ६ व ७ आवण अध्याय १८ व १९), वनकोलाय मुनीिीिे ‘Storia Do 
Mogor’, आँ. से. वपगु वलवखि ‘Socialism vs. Capitalism’, इिाडोरा डंकनिे ‘My Life’, स्रॅववन्सस्कीिे 
‘Poetics of Music’ इत्यादी पुस्िकािंी भाषािंरे व सारानुवाद प्रकावशि िाले आहेि. 
 
 ६. प्रस्िुि विगमुन्सट फ्रॉयड वलवखि ‘Leonardo da Vinci’ या पुस्िकािा प्रा. प्र. ना. पराजंपे, पणेु 
यानंी अनुवाद केला असून िो मंडळाच्या भाषािंरमालेि ‘वलओनादो दा कविी’ या शीषथकाने प्रकावशि करून 
मराठी वािकानंा सादर करण्यास मंडळास आनंद होि आहे. 
 

िक्ष्मिशास्त्री जोशी 
वाई : अध्यक्ष 
आवश्वन १०, शके १८९८, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य-संस्कृिी मंडळ 
ववजयादशमी, २ ऑक्टोबर १९७६. 
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स्िंिःचे व्यणचणच्र 

िुवरन, इ. स. १५१२ 
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‘मोन्ना िीिा’ 
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‘कुमारी मािा, बािक िं सेंट ॲन’ 
(मेरी, बाळविस्ि व सेंट ॲन) 
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‘सेंट जॉन र्द बॅणिस्ट’ 
इ. स. १५१५ पॅवरस संग्रहालय 
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िैं णगक णक्रयेचे णिओनार्दोने केिेिे आरेखन. 
पहा–प्रकरण १, िळटीप १८ 
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‘सेंट ॲन’ च्या णच्रासाठी केिेिे एक आरेखन (‘िुंडन आरेखन’) 
पहा–प्रकरण ४, िळटीप १७. 
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‘सेंट ॲन’ च्या णच्राि णिस्टरिा णर्दसिेिी णगधाडाकृिी (रेषाुंच्या सहाय्याने र्दाखणिंिेिी) 

पहा–प्रकरण ४, िळटीप १७. 
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प्रकरि पणहिे 
 
 नाजूक मानवी सामग्रीवर नेहमी समाधान मानणारे मनोववश्लेषणात्मक सशंोधन जेव्हा 
मानवसमूहािील श्ेष्ठ व्यक्तींच्या अभ्यासाकडे वळिे, िेव्हा सामान्सय माणसाकडून त्याला जे हेिू विकटववले 
जािाि, त्याि हेिंूनी त्याला प्रवृत्त केलेले असिे, असे नाही. “िेजस्वी व्यक्तींना काळे फासण्यािा व श्षे्ठ 
व्यक्तींना विखलाि ओढण्यािा”, [“Es liebt die welt, das Strahlende zu schwarzen Und das Erhabene in den Staub zu 
ziehn.” “िेजस्वी व्यक्तींना काळे फासण्यािी व श्ेष्ठ व्यक्तींना धुळीि ओढण्यािी जगाला आवड असिे.” वशलरच्या ‘Das Madchen von Orleans’ 
या कवविेिून घेिलेले उद धृत्. ही कवविा म्हणजे व्हॉल्टेअरच्या ‘La Pucelle’ वरील हल्ला होय, अशी समजूि आहे. एक अवधकिा उपोद घाि 

म्हणून वशलरने वििा उपयोग ‘Die Jungfrau von Orleans’ या नाटकािा १८०१ मधील आवृत्तीमध्ये केला होिा.] त्यािा प्रयत्न नसिो. 
श्ेष्ठ व्यक्तींिे पूणथत्व व सामान्सय व्यक्तींिे अपरेुपण याचं्यामधील अंिर कमी करण्याि त्याला स्वारस्य नसिे. 
परंिु त्या आद्य नमुन्सयाचं्या द्वारा ज्या ज्या गोष्टी जाणविाि, त्या त्या गोष्टी आकलन करून घेण्याच्या 
योगयिेच्या असिाि, असे त्याला आढळिे. त्यािप्रमाणे त्यािा असाही ववश्वास असिो, की अववकृि आवण 
ववकृि कृिींना सारख्याि अिूकिेने लागू पडणाऱ्या कायद्यानंा अनुसरण्यािी लाज वाटावी, इिके मोठे 
कोणीही नसिे. 
 
 वलओनादो दा कविी (१४५२–१५१९) हा इटलीच्या प्रबोधन–युगािील श्ेष्ठ व्यक्तींपकैी एक होिा, 
असा त्यािा गौरव त्यािे समकालीनही करीि. िरीही आज आपल्याला िो वजिका गढू वाटिो, वििकाि 
िेव्हाही िो गूढ वाटि असे. या सवांगीण प्रविभाविंाच्या “स्वरूपाबद्दल फक्त अंदाज बाधंिा येिाि, परंिु 
खोलवर जाऊन त्यािा वधे घेिा येि नाही”. [याकोब बकुथ हाटथिे हे शब्द आ. कॉन्सस्िवँिनोवाने ‘Die Entwicklung des 

Madonnetypus by Leonardo da Vinci’ (१९०७, पृ. ५१) मध्ये उद धृि केले आहेि.] त्याने स्विःच्या काळावर वनणायक प्रभाव 
टाकला, िो एक कलाविं म्हणून. परंिु त्या कलाविंाशी एकरूप होऊन रावहलेल्या त्याच्यािील 
वनसगथवैज्ञावनकािे [या वठकाणी १९२३ मध्ये फ्रॉयड ने “आवण अवभयंत्यािे” या शब्दािी भर घािली.] मोठेपण ओळखण्यािे काम 
आपल्यासाठी बाकी होिे. वित्रकलेिील श्ेष्ठ कृिी त्याने मागे ठेवलेल्या असल्या, िरी त्यािे वैज्ञावनक शोध 
अप्रकावशि व अनुपयोवजि रावहले. परंिु त्याच्यािील सशंोधकाने कलाविंाला कधीही पूणथिः सोडले नाही. 
अनेकदा त्याच्यािील संशोधकाने कलाविंाला िीव्र इजा केली, आवण शवेटी कदाविि त्यािी पूणथपणे 
मुस्कटदाबी केली. व्हिारीच्या म्हणण्याप्रमाणे, आपल्या कलेबाबििे आपले किथव्य पार न पाडून आपण 
परमेश्वर व माणसे यािंा अपराध केला, असे दूषण वलओनादो आयुष्ट्याच्या अखेरीस स्विःस देि असे. [‘Vite’ 
मध्ये उद धृि, ८३. १५५०–१५८४. 
“भवक्तभावाने अरं्रुणावर उठून बसि आपल्या आजारािी सवथ हकीगि त्याने सावंगिले, आवण त्यािबरोबर आपल्या कलाक्षेत्राि हवे होिे, वििके 

कायथ न करून आपण परमेश्वर व मानव यािंा वकिी अपराध केला आहे, हे दाखवले.”] व्हिारीच्या करे्ि संभवनीयिा नाही आवण 
या गूढ व श्ेष्ठ वित्रकाराच्या वजविंपणीि त्याच्याभोविी ववणल्या जाऊ लागलेल्या दंिकर्ापंकैी िी एक 
आहे, असे मानले, िरी िो काळ व त्या काळािील लोक याचं्या त्याच्याववषयीच्या दृवष्टकोनािा दाखला 
म्हणून त्या करे्िे मूल्य वादािीि आहे. 
 
 ज्याच्यामुळे वलओनादोिे व्यवक्तमत्त्व समकालीनानंा आकलन करिा आले नाही, असे कोणिे 
वैवशष्ट्ट्य त्याच्या व्यवक्तमत्त्वाि होिे? इल मोरो हे टोपणनाव असलेल्या लोदोववको स्फोिा या वमलानच्या 
डू्यकच्या दरबाराि, स्विः शोधून काढलेले िंिुवाद्य वाजवणारा िंिुवाद्यवादक म्हणून, ज्याचं्यामुळे िो 
स्विःला प्रस्र्ावपि करू शकला; ककवा स्विःच्या नागरी व लष्ट्करी अवभयावंत्रकी कुविीबद्दल बढाई मारणारे 
वैवशष्ट्ट्यपूणथ पत्र िो स्फोिाला ज्याचं्यामुळे वलहू शकला, त्या त्याच्या मनःशक्ती व ज्ञान यांिे अनेकागंीपण 
नक्कीि नव्हे. कारण एकाि व्यक्तीि अनेकववध नैसर्वगक क्षमिािें संमीलन असणे ही गोष्ट प्रबोधन–युगाि 
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दुर्वमळ नव्हिी. वलओनादो हा स्विःि अशा व्यक्तींिे एक िमकदार उदाहरण होिा. आनंदी स्वभावाच्या 
माणसापंैकी काहींना सुंदर रूपािी देणगी वनसगाकडून वमळालेली नसिे. जीवनाच्या बाय रूपाला िे 
स्विःही फारसे महत्त्व देि नाहीि. आपल्या भावनाचं्या वदेनामय नैराशयामुळे िे मानवी संबधंापंासून दूर 
पळि असिाि. वलओनादो या प्रकारािलाही नव्हिा. उलट भरपूर उंिी, बाधेंसूद शरीर, असामान्सय 
शारीवरक िाकद व ववलक्षण देखणा िेहरा यािंा त्याला लाभ िालेला होिा. त्यािी वागण्यािी पिि 
अविशय प्रसन्न होिी आवण िो आनंदी, संभाषणकुशल व सवांशी पे्रमाने वागणारा होिा. आपल्या 
सभोविालच्या वस्िंूिील सौंदयावर िो पे्रम करीि असे. अविशय उठावदार पोशाख करण्यािी त्याला 
आवड होिी आवण वागणुकीिील सफाईदारपणािे त्याला कौिुक होिे. वित्रकलेवरील आपल्या प्रबधंामध्ये 
एका अर्थपूणथ पवरच्छेदाि त्याने रंगवित्रकलेिी इिर सहधमी कलाशंी िुलना केली आहे. वशल्पकाराला 
येणाऱ्या अडिणींिी ििा करिाना िो म्हणिो, “त्यािा संपूणथ िेहरा आिा संगमरवराच्या िूणाने माखलेला 
असल्यामुळे िो एखाद्या पाववाल्यासारखा वदसिो आहे. संगमरवरािे लहानलहान िुकडे त्याच्या अंगावर 
उडालेले असल्यामुळे त्याच्या पाठीवर वहमवषाव िाल्यािा भास होि आहे. त्यािे घरही दगडािें िुकडे व 
िूणथ यानंी भरलेले आहे. रंगवित्रकारािी ल्स्र्िी याच्यापेक्षा अगदी वभन्न आहे. त्यािा पोशाख िागंला असून 
आपल्या कामासमोर िो अविशय आरामाि बसिो. नाजूक, हलक्या हािाने व कंुिल्याच्या साहाय्याने िो 
सुंदर रंग लावीि आहे. आपल्या आवडीप्रमाणे वाटेल वििके शोवभविं कपडे िो घालिो. त्यािे घर अविशय 
स्वच्छ व सुंदर वित्रानंी भरलेले आहे. वमत्रािंा सहवास ककवा संगीि यािंा त्याला वारंवार लाभ घेिा येिो, 
ककवा ववववध िागंली पुस्िके त्याला कोणी वािनू दाखविो आवण हे सवथ त्याला अविशय आनंदाने ऐकिा 
येिे. हािोड्यािी ठोकठोक ककवा इिर आवाज यािंा त्याला अडर्ळा होि नाही.” [‘Traktat von der Melerei’ मेरी 
हेिथफेल्डने प्रस्िावना वलवहलेली व सपंावदि केलेली नवी आवृत्ती. येना, १९०९.] 

 
 वलओनादो सुखी व आनंदी होिा, ही आपली कल्पना या श्ेष्ठ कलाविंाच्या आयुष्ट्याच्या दीघथ अशा 
प्रारंभीच्या कालखंडाबद्दलि खरी असण्यािी शक्यिा आहे. पुढच्या कालखंडाि, म्हणजे लोदोल्व्हको 
मोरोच्या शासनािा पाडाव िाल्यानंिर, त्याला त्यािे कायथके्षत्र असलेले वमलान व त्यािे दरबारािील 
सुरवक्षि स्र्ान सोडाव ेलागले आवण शवेटी फ्रान्ससमध्ये आश्य वमळेपयंि त्यािे आयुष्ट्य अल्स्र्र व अयशस्वी 
ठरले. त्या काळाि त्याच्या वृत्तीिील िमकदारपणा मंद िाला असण्यािी आवण त्याच्या व्यवक्तमत्त्वािील 
काही वववित्र घटक ठळक िाले असण्यािी शक्यिा आहे. कलेकडून त्यािी रुिी ववज्ञानाकडे वळली 
आवण वयाबरोबर िी वाढिि गेली. िो आवण त्यािे समकालीन याचं्यामधील दरी रंुदावण्यास त्यािे हे 
ववज्ञानपे्रमही जबाबदार असले पावहजे. विकाटीने काम करून वित्राचं्या मागण्या पूणथ कराव्या आवण 
पेरुवजनो या आपल्या पूवीच्या वगथवमत्राप्रमाणे श्ीमिं व्हाव,े याऐवजी त्याने जे जे उद्योग केले, िे िे त्याच्या 
समकालीनाचं्या दृष्टीने वळे फुकट घालवणारे, लहरीपणािे खेळ होिे. ककबहुना त्यानंी िो सैिानाच्या सेवेि 
असल्यािा संशय समकालीनामंध्ये वनमाण केला. आपण त्याला अवधक िागंले ओळखिो, कारण त्यािा 
पवरिय आपल्याला त्याच्या आरेखनामंधून होिो. धमाच्या अवधसते्तिी जागा प्रािीनत्वाने घेण्यास ज्या 
काळाि सुरुवाि केली होिी आवण ज्या काळाि फक्त सैिावंिक संशोधनि अल्स्ित्वाि होिे, त्या काळाि 
बेकन व कोपर्वनकस यािंा हा पूवथसूरी, ककवा अवधक योगय वणथन म्हणजे त्यािंा प्रविस्पधी, अपवरहायथपणाने 
वगेळा पडला होिा. घोडे व माणसे याचं्या मृि देहािें त्याने ववच्छेदन केले आवण उड्डाणयंत्रही ियार केले. 
वनस्पिींच्या वाढीिा व ववषाचं्या बाबिीिल्या त्याचं्या वागणुकीिा त्याने अभ्यास केला. त्यामुळे 
साहवजकपणाने अवरस्टॉटलच्या भाष्ट्यकारापंासून खूप दूर आवण विरस्कृि अशा वकमयागाराचं्या िो जवळ 
गेला. त्या प्रविकूल काळामध्ये वकमयागाराचं्याि प्रयोगशाळािं प्रायोवगक संशोधनाला र्ोडासा आश्य 
वमळाला होिा. 
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 यािा त्याच्या रंगवित्रावंर असा पवरणाम िाला, की कंुिला हािाळणे त्याला आवडेनासे िाले; िो 
कमी रंगव ूलागला. त्याहीपेक्षा जास्ि वळेा घडि गेलेली गोष्ट म्हणजे सुरुवाि केलेल्या त्याच्या वित्रकृिी 
बहुिेक वळेा अपूणथ राहाि आवण िो त्याचं्या भववष्ट्यकालीन दैवगिीबद्दल अवधकावधक उदासीन होि गेला. 
त्याच्या समकालीनाचं्या दृष्टीने त्यािी स्विःच्या कलेशी होणारी विथणूक म्हणजे एक कोडेि होिे. िे त्यािी 
काम करण्यािी ही िऱ्हाि दोष म्हणून त्याच्यापुढे धरीि. 
 
 वलओनादोच्या स्वभावावरील अल्स्र्रिेिा डाग नंिरच्या त्याच्या िाहत्यानंी पसूुन टाकण्यािा 
प्रयत्न केला आहे. त्यािें म्हणणे असे, की जो वलओनादोिा दोष समजला जािो, िो श्ेष्ठ कलावंिािंा 
सवथसाधारण गुणधमथ आहे. आपल्या कामाि मगन असणाऱ्या जोषपूणथ मायकेलँजलोच्याही अनेक वित्रकृिी 
अपूणथ आहेि, पण या गोष्टीला मायकेलँजलोिा एखादा दोष जबाबदार नव्हिा. िीि गोष्ट िशाि 
पवरल्स्र्िीिील वलओनादोिी. वशवाय काही विते्र, वलओनादोिा दावा होिा, वििकी अपूणथ नाहीि आवण 
सामान्सय माणूस ज्याला श्ेष्ठ कलाकृिी म्हणेल, असे वित्र त्याच्या वनमात्याला मात्र, आपल्या उदे्दशािें 
मूिथस्वरूप म्हणून असमाधानकारक वाटणे शक्य असिे. एका संपूणथत्वािी त्याला अंधूक कल्पना असिे 
आवण िे संपूणथत्व जसेच्या िसे साकार करण्याबाबि िो पूणथपणे वनराश असिो. शवेटी, आपल्या 
वित्रकृिींच्या दैवगिीबद्दल कलाविंाला वकमान जबाबदार धरले पावहजे. 
 
 या सबबींपकैी काही वरवर पाहिा वकिीही ववश्वासाहथ वाटल्या, िरी वलओनादोच्या बाबिीि 
आढळणाऱ्या सवथ गोष्टींिे स्पष्टीकरण त्याचं्यामुळे वमळि नाही. आपल्या कामाबरोबरिा क्लेशकारक 
िगडा, त्यापासून शवेटी पळून जाणे, आवण त्या कामाच्या भववष्ट्यकालीन दैवगिीबद्दलिी उदासीन वृत्ती या 
गोष्टी इिरही अनेक कलाविंाचं्यामध्ये आढळिील. परंिु या वागणुकीिे सवांि जास्ि प्रमाण 
वलओनादोमध्ये आढळिे. एडमंड सोल्मी [Solmi, E. ‘La resurrazione dell’opera di Leonardo’, in Leonardo da Vinci : 
Conferenze Fiorentine, Milan, 1910. 
[फ्रॉयड्ने सवंहिेि वदलेले मूळ इिॅवलअन उद धृि पुढीलप्रमाणे : 
“Pareva, che ad ogni ora tremasse, quando si poneva a dipingere, e per ono diede mai fine ad alcuna cosa cominciata, 
considerando la grandezza dell’arte, tal che egli scorgeva errori in quelle cose, che ad altri parevano miracoli.”] 
[फ्रॉयड्ने सवंहिेि वदलेले मूळ इिॅवलअन उद धृि पुढीलप्रमाणे :]  
वलओनादोच्या एका ववद्याथ्यािे उद गार उद धृि करिो (पृष्ठ १२) : “रंगवायला सुरुवाि केल्यावर सवथकाळ 
िो र्रर्र कापि असल्यािे वदसून येई आवण िरीही सुरुवाि केलेले कुठलेही रंगवित्र िो पूणथ करू शकला 
नाही; कारण इिरानंा ज्या गोष्टीि िमत्कार वदसि, त्या गोष्टीि, कलेिी महात्मिा लक्षाि घेिा, त्याला 
दोष आढळि.” त्यािी अखेरिी विते्र– ‘लेडा’, ‘द मदॅोना दी सेंट ऑनोवफ्रओ’, ‘बॅकस’, आवण ‘सेंट जॉन 
द बॅविस्ट’ ही– “त्याच्या जवळ जवळ इिर सवथ कलाकृिींच्या बाबिीि जे घडले, त्यािप्रमाणे [“come quasi 

intervenne di tutte le cose sue.”]” अपूणथ रावहली. ‘द होली सपर’ िी प्रविकृिी पूणथ करणाऱ्या लोमाझ्िोने एका 
सुनीिामध्ये कामे संपववण्याबाबिच्या वलओनादोच्या पवरविि असमर्थिेिा उल्लेख केला आहे : 
 
 “आपल्या रंगवित्रावरून कंुिला कधीि न उिललेल्या प्रोिोजेनने, विते्र अपूणथ सोडलेल्या दैवी 
वलओनादोिी बरोबरी केली  
[Smiraglia Scognamiglio N., Ricerche e Documenti sulla Giovinezza di Leonardo da Vinci (1452–1482) Naples, 1900. 
[फ्रॉयड ने सवंहिेि वदलेले मूळ इिॅवलअन उद धृि पुढीलप्रमाणे : 
[“Protogen che il penel di sue pitture 
Non levava, agguaglio il Vinci Divo, 

Di cui opra non e’finita pure.”].” 
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 ज्या मंदगिीने वलओनादो काम करी, िी म्हणीिि शोभणारी होिी. पवरपूणथ ियारीनंिर त्याने 
वमलानमधील ‘सािंा मवरआ डेल्ले ग्रीिीअ’ या मठामध्ये ‘द होली सपर’ हे वभवत्तलेपवित्र िीन वषपेयंि 
रंगववले. त्याच्या समकालीनापंैकी कादंबरीकार मॅते्तओ बदेँल्ली हा त्यावळेी त्या मठाि िरुण साधक म्हणनू 
होिा. िो सागंिो, की वलओनादो अनेक वळेा भल्या पहाटे परािीवर िढून असे आवण संवधप्रकाश पसरेपयंि 
हािािील कंुिला खाली ठेवीि नसे. मग कंुिल्याला स्पशथही न करिा त्यािे अनेक वदवस जाि. काही वळेा 
िो त्या वभवत्तलेपवित्रासमोर िासिे िास उभा राही आवण एकट्याने त्यािा अभ्यास करण्याि समाधान 
मानी. इिर वळेी, वमलानच्या वकल्ल्यािील राजवाड्याि फॅ्रन्सिेस्को स्फोिाच्या अश्वारूढ पुिळ्यािी 
नमुनाकृिी ियार करीि असिाना वलओनादो िेरू्न रे्ट एखाद्या आकृिीला कंुिल्यािे काही फटकारे 
मारण्यासाठी मठाि येई आवण िेवढे होिाि लगेि काम र्ांबवी. [W. V. Seidlitz, Leonardo da Vinci, der 

Wendepunkt der Renaissance (वलओनादो दा कविी : प्रबोधनकाळािील ल्स्र्त्यंिर–कबदू) Berlin, 1909 खंड १, पृ. २०३.] व्हिारीच्या 
म्हणण्याप्रमाणे वफरन्ससे (फ्लॉरेन्सस) मधील दी जोकोन्सदािी पत्नी मोन्ना लीिा वहिे व्यवक्तवित्र रंगववण्याि 
त्याने अनेक वष ेखिथ केली. परंिु िे त्याला परेु करिा आले नाही. ज्याने या व्यवक्तवित्रािी मागणी केली 
होिी, त्याला िे कधीि देण्याि आले नाही, उलट िे वलओनादोजवळि रावहले आवण त्याने िे 
आपल्याबरोबर फ्रान्ससला नेले, [वकत्ता, खंड २, पृ. ४८.] या वस्िुल्स्र्िीिा खुलासाही या िपवशलामुळे होईल. 
राजा पवहला फ्राल्न्ससस याने िे त्याच्याकडून वमळववल्यामुळे आिा िे लूव्हर या सगं्रहालयािील अत्यंि 
मौल्यवान िीजापंैकी एक होऊन रावहले आहे. 
 
 वलओनादोच्या कायथपिीबद्दलच्या या वृत्तािंािंी िुलना जेव्हा आपण त्याने मागे ठेवलेली रेखाविते्र 
व रेखाटणे याचं्या असामान्सय संख्येच्या परुाव्याबरोबर करू लागिो, िेव्हा वलओनादोच्या आपल्या कलेशी 
असलेल्या संबधंावर िािंल्य व अल्स्र्रिा या गुणधमांिा, ककविि का होईना, पवरणाम िाला होिा, ही 
कल्पना आपल्याला पूणथपणे नाकारावी लागिे. उलट, कामािील असामान्सय िल्लीनिा, ज्याचं्या बाबिीि 
िािरिि वनणथय घेिा येईल, अशा शक्यिािें वैभव, क्ववििि पूणथ करिा येिील, अशा मागण्या आवण 
कलाविंाच्या आपल्या आपल्या आदशथ प्रयोजनाच्या अपवरहायथपणे मागे पडण्यानेही ज्यािे स्पष्टीकरण होि 
नाही, असे कामािील अवरोधन इत्यादी गोष्टी आपल्या दृष्टीस पडिाि. अगदी सुरुवािीपासून 
वलओनादोच्या कामाि उठावाने वदसून येणारी मंदगिी त्याच्या अवरोधनािें लक्षण असल्यािे वसि िाले. 
त्याच्या, नंिर वदसून आलेल्या, वित्रकलेपासून दूर जाण्यािी िी पूवथसूिना ठरली. [Pater, W. Studies in the 
History of the Renaissance, London, 1873, 1910 “But it is certain that at one period of his life he had almost ceased to be an 

artist.” (परंिु आपल्या आयुष्ट्यािील एका वववशष्ट कालखंडाि िो कलावंि रावहला नव्हिा, हे नक्की.) पृ. १०७.] या मंदगिीनेि ‘द होली 
सपर’ िी योगय दैवगिी ठरववली. वलओनादोला वभवत्तलेपवित्रकलेबद्दल फारशी आवड वनमाण होऊ 
शकली नाही. कारण विच्याि पाश्वथभमूी ओलसर असिानाि वगेाने काम कराव ेलागिे. याि कारणामुळे 
त्याने िैलरंगािी वनवड केली. त्याचं्या सावकाश वाळण्यामुळे त्याला आपली लहर व सवड साभंाळून वित्र 
पूणथ करिा येई. पण हे रंग ज्या पाश्वथभमूीवर लावले होिे, विच्यापासून िे सुटे िाले आवण पाश्वथभमूीने त्यानंा 
ववटेच्या कभिीपासूनही अलग केले; कभिीिे दोष व खोलीि िालेली ल्स्र्त्यंिरे यानंी वित्राच्या अटळ खराब 
होण्याला वरवर पाहिा हािभार लावला. [या वित्राच्या नवसजंीवनाच्या व सरंक्षणाच्या प्रयत्नाचं्या इविहासासाठी पाहा— V 
Seidlitz, खंड १.] 
 
 मायकेलँजेलोच्या बरोबर स्पधा करावी, म्हणून वफरेन्ससेमधील साला डेल काल्न्ससल्ल्यओच्या 
(सभागृहाच्या) एका कभिीवर आंगयारीच्या घोडदळ लढाईिे त्याने नंिरच्या काळाि काढायला घेिलेले 
पण अपूणथ रावहलेले वित्र अशाि एका िावंत्रक प्रवक्येच्या अपयशामुळे नष्ट िालेले वदसिे. इरे् जणू असे 
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वदसिे, की प्रयोगािी आवड प्रारंभी जरी कलात्मकिेला पुवष्टकारक िाली, िरी शवेटी िी कलावनर्वमिीला 
हावनकारि ठरली. 
 
 वलओनादोच्या व्यवक्तमत्त्वाि आणखीही काही असामान्सय छटा व उघड ववसंगिी स्पष्टपणे 
वदसिाि. उदाहरणार्थ, काहीशी कायथववन्समुखिा आवण बेपवाई या गोष्टी त्याच्यामध्ये फार उघड वदसिाि. 
आपल्या कायासाठी जास्िींि जास्ि वाव वमळववण्यािा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तींिा िो काळ होिा. अर्ाि 
इिराचं्या वदशनेे केलेल्या उत्साहपूणथ आक्मणाच्या प्रगिीवशवाय कुणालाही असा वाव वमळणे शक्य नव्हिे. 
त्यामुळे आपली धीमी शािंिावप्रयिा आवण सवथ स्पधा व वादवववाद दूर ठेवण्यािी प्रवृत्ती यामुंळे त्याने त्या 
काळाि सवांना आश्चयथिवकि केले. िो सगळ्याशंी मृदुपणाने व दयाळूपणाने वागे. असे सावंगिले जािे, की 
प्राण्यािें प्राण वहरावनू घेणे योगय नाही, म्हणनू त्याने मासंाहारास नकार वदला, आवण कपजऱ्यािले पक्षी 
बाजाराि ववकि घ्यायिे व त्यानंा मुक्त करावयािे याि त्याला ववशषे आनंद वमळे. [Miintz, E. Lonard de Vinci, 
Parise, 1899, पृ. १८. एका समकालीनाने भारिािून मेवडिी कुटंुबािील एका व्यक्तीस पाठववलेल्या पत्राि वलओनादोच्या या वैवशष्ट्ट्यािा उल्लखे 

केला आहे. जे. पी. वरक्टरने The Literary Works of Leonardo da Vinci मध्ये वदलेली हकीकि.] युि आवण रक्तपाि यािंा त्याने 
िीव्र वधक्कार केला. त्याने माणसािे वणथन ‘प्रावणजगिािला राजा’ असे न करिा ‘वन्सय पशूिंील सवांि कू्र 
प्राणी’ असे केले आहे. [Botazzi, F. ‘Leonardo biologico e anatomico’ (वलओनादोिे जीवशास्त्र व शरीररिनाशास्त्र) Leonardo da 

Vinci : Conferenze Fiorentine, Milan, 1910. पृ. १८१.] पण याबरोबरि देहान्सि वशक्षा िालेल्या गुन्सहेगाराला 
वधस्र्ळाकडे नेले जाि असिाना भीिीने वपळवटलेल्या त्याचं्या मुद्रािंा अभ्यास करण्यासाठी आवण 
आपल्या वहीि त्यािंी रेखाविते्र काढण्यासाठी िो जाई; अविशय कू्र अशी आक्मक शसे्त्रही त्याने शोधून 
काढली; आवण प्रमुख लष्ट्करी अवभयंिा म्हणून िेिरे बॉज्यािी नोकरीही त्याने पत्करली : त्याच्या 
भावनेच्या बायकी नाजूकपणाने या गोष्टींना प्रविबधं केला नाही. िागंल्यावाईटाववषयी िो अनेक वळेा बेपवा 
असल्यािे वदसिे. ककवा त्याच्यासाठी वगेळेि वनकष वापराव ेलागिाि. िेिरेसारख्या अत्यंि वनदथय व 
ववश्वासघािकी शत्रलूा ज्या स्वारीमुळे वरमान्सयािे स्वावमत्व वमळाले, त्या स्वारीि वलओनादोने उच्चपद 
भषूववले. वलओनादोच्या आरेखनािंील एकाही रेषेिून त्या काळािील घटनांवरील टीका ककवा 
त्याचं्याबद्दलिी सहानुभिूी आढळि नाही. त्यामुळे फ्रें ि स्वारीच्या वळेच्या गटेशी त्यािी िुलना केली जाणे 
अपवरहायथ आहे. 
 
 आपल्या नायकाच्या मानवसक जीवनाबद्दलच्या समजुिीिा वधे घेण्यािा एखाद्या िवरत्राला 
खरोखरि प्रयत्न करावयािा असेल, िर त्याने बहुसंख्य िवरत्रािंल्याप्रमाणे, सुज्ञपणा व खोटा वशष्टािार 
याचं्यामुळे आपल्या अभ्यासववषयािा लैं वगक व्यापार ककवा लैं वगक ववशषे याचं्याबद्दल मुगधिा पाळून 
िालणार नाही. या ववषयाबद्दल वलओनादोच्या बाबिीि आपल्याला जे माहीि आहे, िे फार र्ोडे; पण 
अविशय अर्थपूणथ आहे. मुक्त स्वैरािार व वखन्न सनं्सयस्िवतृ्ती याचं्यामध्ये साित्याने सघंषथ िालू असलेल्या त्या 
काळाि कलाविं आवण स्त्री–सौंदयािे वित्रण करणाऱ्यामंध्ये अनपेवक्षि अशा रं्ड लैं वगक अस्वीकारािे 
वलओनादो हा एक उदाहरण होिा. त्यािा रं्डपणा दशथववणारे पढुील वाक्य वलओनादोच्या लेखनािून 
[Solmi, E. Leonardo da Vinci (एमी वहशथबेगथने केलेला जमथन अनुवाद) Berlin, 1908.] सोल्मी उद धृि करिो : ‘पुनरुत्पत्तीिी 
वक्या व विच्याशी संबंवधि असलेली इिर प्रत्येक गोष्ट इिकी विरस्करणीय आहे, की जर िी परंपरागि 
सवय नसिी आवण जर सुदंर िेहरे आवण लंपट स्वभाव नसिे, िर मानववशं लौकरि संपुष्टाि आला 
असिा.’ त्याच्या मरणोत्तर प्रवसि िालेल्या पुस्िकामंध्ये त्याने फक्त मोठमोठे वैज्ञावनक कूटप्रशनि 
हािाळले आहेि, असे नाही. अविशय साधे, मुळीि गंुिागंुि नसलेले ववषयही–असे ववषय, की ज्यािं 
त्याच्यासारख्या महान मनाने गंुिाव,े इिक्या लायकीिे िे आहेि, असे आपल्याला वाटि नाही. 
(रूपककरे्ि गोवलेला प्राकृविक इविहास, प्रावणववषयक नीविकर्ा, भावकिे, ववनोदी वाक्ये व िुटके 



 अनुक्रमणिका 

त्याचं्यािं समाववष्ट आहेि [Herzfeld, M. Leonardo da Vinci : Der Denker, Forscher und Poet : Nach den verӧffentlichten 

Handschriften (वलओनादो दा कविी : वविारवंि, सशंोधक आवण कवी) Jena, 1906. (दुसरी आवृत्ती)]). ही पुस्िके इिक्या प्रमाणाि 
शुि आहेि— भोगवर्वजि आहेि, असे एखाद्याला म्हणिा येईल— की आजही एखाद्या वाङ मयकृिीच्या 
बाबिीि िे प्रमाण ववस्मयकारक ठरेल. ही पसु्िके लैं वगकिेशी संबंवधि असलेली प्रत्येक गोष्ट इिक्या 
पूणथपणाने टाळिाि, की जणू काही सवथ सजीव गोष्टींिी जोपासना करणारी कामदेविाि फक्त या 
संशोधकाच्या वैज्ञावनक पे्ररणेला योगय ववषय वाटि नसावी. [त्याच्या ववनोदी िुटक्याचं्या–belle facezie–सगं्रहािे भाषािंर 
िालेले नाही. त्यािंील िटुके याला अपवाद असू शकिील. पाहा, Herzfeld, M. Leonardo da Vinci, पृ. १५१. (मृत्यू–पे्ररणाववरोधी असलेल्या 
लैं वगक पे्ररणासंाठी वापरावयािी सवथसाधारण सजं्ञा म्हणून फ्रॉयड्ने दहा वषांनंिर जवळ जवळ याि शब्दािं कामदेविेिा उल्लखे केला आहे. 
उदाहरणार्थ, Beyond the Pleasure Principle पाहा. प्रस्िुििा उल्लखे म्हणजे दहा वषांनंिर या शब्दाला प्राप्त िालेल्या सजं्ञास्वरूपािी नादंीि 

होय, असे म्हणावयास हरकि नाही.)] श्ेष्ठ कलाविंानंा आपली कल्ल्पिे कामुक व उघडपणे अश्लीलही असलेल्या 
प्रविरूपणािून व्यक्त करण्याि सुख होि असे, ही गोष्ट सवथश्ुिि आहे. याच्या ववरोध–िुलिेने वलओनादोने 
स्त्री–योनीिा आिील भाग व अभथकािी गभाशयािील जागा यािंी रिना दशथववणारी काही आरेखने फक्त 
मागे ठेवली आहेि [(१९१९ मध्ये जोडलेली िळटीप) वलओनादोने केलेल्या एका आरेखनाि (आकृिी १) काही लक्षणीय िुका वदसिाि. 
लैं वगक वक्येच्या या आरेखनाि त्यावळेिी शरीररिना दशथववणारा छेद वदसिो. या आरेखनाला अश्लील म्हणिा येणार नाही, हे नक्की. या 
आरेखनािील िुका सवथप्रर्म Reitler ने ‘Eine anatomischkϋnstlerische Fehlleistung Leonardos da Vinci’ या लेखाि (Int. Z. Psychoan 
खंड ४, प.ृ २०५) दाखववल्या. मी येरे् केलेल्या वलओनादोच्या व्यवक्तमत्त्वववषयक ववविेनाच्या सदंभाि त्याने त्या दोषािंी ििा केली आहे : 
 

“नेमक्या वनर्वमविवक्येच्या आरेखनािि ही अविरेकी सशंोधन–पे्ररणा पूणथपणे अयशस्वी िालेली वदसिे— अर्ाि त्या पे्ररणेपेक्षाही प्रबळ 
अशा त्याच्या लैं वगक दमनािा हा पवरपाक असावा. आरेखनाि पुरुषािे शरीर सपूंणथ वदसिे, पण स्त्रीशरीरािा काही भागि. जर िे आरेखन खालिे 
सवथ भाग िाकून फक्त मस्िक वदसेल, अशा रीिीने एखाद्या पूवथग्रहरवहि पे्रक्षकाला दाखववले, िर िे मस्िक स्त्रीिे आहे, अशी त्यािी समजूि होईल, 
असे गृहीि धरावयास हरकि नाही. कपाळावरिी लाटासंारखी िुलपे व पाठीवरिे—पाठीच्या कण्याच्या सुमारे िौथ्या िे पािव्या हाडापयंि 
आलेले केस–यामुंळे हे मस्िक पुरुषापेक्षा स्त्रीिेि असल्यािा ठसा उमटिो. 
 

“स्त्रीच्या स्िनामध्ये दोन दोष वदसिाि. पवहला दोष, खरे पाहिा, कलाववषयक आहे : स्िनाच्या रेषाकृिीमुळे िो रु्लरु्लीि असून 
छािीपासून अ–सुखदपणाने लोंबिो आहे, असे वदसिे. दुसरा दोष शरीररिनेच्या वदगदशथनािील आहे. लैं वगकिेला दूर ठेवण्याच्या वृत्तीमुळे 
सशंोधक वलओनादोने लेकुरवाळ्या स्त्रीच्या स्िनाचं्या बोंडािें सूक्षम वनरीक्षण केले नसावे. िे त्याने केले असिे, िर बोंडािील अनेक स्विंत्र उत्सजथक 
वावहन्सयामंधून दूध बाहेर येिे, हे त्याच्या दृष्टोत्पत्तीस आल्यावशवाय रावहले नसिे. वलओनादोने मात्र फक्त एकि वावहनी दाखववली असून वििे मळू 
उदरगुहेपयंि पोिववले आहे. बहुधा त्या वावहनीद्वारे पयोलसायशामधून दूध येिे आवण या ना त्या मागाने िी कदाविि लैं वगक इंवद्रयानंाही 
जोडलेली असिे, असे वलओनादोला वाटि असावे. अर्ाि ही गोष्ट लक्षाि घेिली पावहजे, की मानवी शरीरािंगथि इंवद्रयािंा अभ्यास करणे त्या 
काळी अत्यंि अवघड होिे. शवववच्छेदन करणे म्हणजे मृिानंा ववटाळणे, अशी त्यावेळी समजूि होिी आवण त्या कृत्याला अत्यंि कडक वशक्षा केली 
जाई. वलओनादोकडे शवववच्छेदनािे सावहत्य फारि र्ोडे होिे, हे नक्की. त्यामुळे उदरगुहेिील लसीका क्षेत्रासारख्या कुठल्या िरी गोष्टीिी 
वनदशथक अशी एक पोकळी वलओनादोने आपल्या आरेखनाि दाखववली असली, िरी लसीकाक्षेत्राच्या अल्स्ित्वािी मावहिी त्याला होिी, हे म्हणणे 
फार सदेंहपूणथ आहे. परंिु, लसीकाक्षेत्राच्याही खाली, अंिगथि लैं वगक इंवद्रयापंयंि त्याने दुगधवावहनी वाढववली आहे, यावरून अशी शकंा येिे, की 
दुगधउत्सजथनािा प्रारंभ व गरोदरपणािा शवेट यािें एकसमयीपण दृशय शरीररिनात्मक सबंधंानंीही दाखवण्यािा त्यािा प्रयत्न असावा. पण जरी 
शरीररिनेच्या सदोष ज्ञानाबद्दल या कलावंिाला ित्कालीन पवरल्स्र्िीच्या सदंभामुळे क्षमा करण्यािी आपली ियारी असली, िरी नेमक्या स्त्रीच्याि 
जननेंवद्रयाबद्दल वलओनादोने इिका वनष्ट्काळजीपणा दाखववला, ही वस्िुल्स्र्िी उरिेि. आरेखनामध्ये योवनमागथ व गभाशयाच्या प्रवेशद्वारासारखे 
वदसणारे काही िरी यािंी ओळख पटिे. परंिु प्रत्यक्ष गभाशय दाखववण्याऱ्या रेषािंा मात्र पूणथपणाने गडबडगुंडा िालेला वदसिो. 
 

“वलओनादोने वशशन मात्र अवधक वबनिूकपणाने दाखवले आहे. उदाहरणार्थ, केवळ वृषण काढून त्यािे समाधान िालेले नाही, िर 
अत्यंि वबनिूकपणाने काढलेल्या अवधवषृणािीही त्याने वृषणाला जोड वदलेली आहे. 
 

“वलओनादोने आरेवखि केलेले सभंोगासन ववशषे नोंद घेण्यासारखे आहे. पाठीमागून, पुढून केलेल्या सभंोगासारख्या (coitusatergo, 
coitus a latere) ववववध सभंोगासनािंी प्रवसि वित्रकारानंी काढलेली विते्र व आरेखने उपलब्ध आहेि. परंिु लैं वगक वक्या उभ्याने केली जाि 
असल्यािे हे आरेखन आपल्याला असे गृहीि धरावयास लाविे, की लैं वगक वक्या अशा ववलग व जवळ जवळ बेढब आसनाद्वारे विवत्रि करावयाला 
लावण्याइिके वलओनादोिे लैं वगक दमन सामथ्यथशाली असले पावहजे. आनंद उपभोगावयािा असल्यास माणूस नेहमी जास्िींि जास्ि आराम 
वमळवण्यािा प्रयत्न करिो : भकू व प्रीिी या दोन्सही आवदम पे्ररणाचं्या बाबिीि ही गोष्ट खरी आहे. प्रािीन काळी बहुिेक देशािंील लोक आपले 
जेवण आडवे पडून घेि असि. आवण सभंोगािे वळेी आडवे होणे हे आपल्या पूवथजाइंिकेि आजही आरामदायी वाटणे नैसर्वगक आहे. इल्च्छि 
अंगल्स्र्िीमध्ये काही काळ राहण्यािी इच्छा आडवे होण्यािून सूविि होिे. 
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“वशवाय, स्त्रीिे मस्िक असलेल्या िेहऱ्यावर सिंप्त ववरोधािे दशथन होिे. त्याच्या भवुयानंा आठ्या पडलेल्या आहेि, आवण वशसारी व्यक्त 
करणारी त्यािी नजर बाजूला वळलेली आहे. त्याने आपले ओठ दाबून धरलेले असून त्यांिे कोपरे खाली ओढलेले आहेि. या िेहऱ्यावर प्रीिीच्या 
वरदानािे सुखही वदसि नाही, की समाधान िाल्यािा आनंदही वदसि नाही— त्यावर वदसिाि फक्त विरस्कार व घणृा. 
 

“मात्र खालिी दोन टोके काढिाना, वलओनादोने सवांि मोठी घोडिूक केलेली आहे. पुरुषािा पाय खरे पाहिा उजवा असावयास हवा. 
पुरुषािा (आरेखनाि दाखववलेला) पाय, खरे पाहिा, उजवा असावयाला हवा होिा. मीलनवक्या वित्रावंकि करिाना वलओनादोने शरीररिनेिा 
छेद आरेवखि केला असल्यामुळे पुरुषािा डावा पाय वित्राच्या पािळीच्या वर असणार, हे उघड आहे. याउलट व याि कारणामुळे स्त्रीिा पाय डावा 
असावयास हवा. परंिु वलओनादोने परुुष व स्त्री याचं्यामध्ये अदलाबदल केलेली वदसिे. पुरुषाच्या आकृिीला डावा पाय आहे आवण स्त्रीच्या 
आकृिीिा पाय उजवा आहे. पायािी मोठी बोटे पायाच्या आिल्या बाजूस असिाि, हे लक्षाि घेिल्यास ही अदलाबदल उमगणे अविशय सोपे 
जाईल. 
 

“शरीररिना दशथववणाऱ्या केवळ या वित्रावरून रविशक्तीच्या दमनािा वनष्ट्कषथ काढणे शक्य िाले असिे— असे दमन, की ज्याने या श्ेष्ठ 
कलावंि व सशंोधकाच्या मनामध्ये गोंधळाि पवरणाि होणारी मनःल्स्र्िी वनमाण केली.” [१९२३ मध्ये घािलेली भर] घाईि काढलेल्या 
आरेखनावरून इिके गंभीर वनष्ट्कषथ काढू नयेि आवण या आरेखनािे ववववध भाग खरोखरि सुसूत्र, एकात्म ककवा एकाि वित्रािे आहेि, की नाहीि, 
हेही अवनवश्चि आहे, अशी टीका रेटलरच्या शऱे्यावंर िाली आहे, हे खरे आहे.] 

 
वलओनादोने एखाद्या स्त्रीला कधी पे्रमाने आकलगन वदले होिे का, याबद्दल शकंाि आहे, ककवा 

मायकेलँजेलो व ल्व्हत्तोवरया कोलॉन्ना याचं्यामधील वनकट आल्त्मक नात्याप्रमाणे वलओनादोिे एखाद्या 
स्त्रीशी संबधं होिे का, हेही अज्ञाि आहे. व्हेरॉल्क्यओ या आपल्या गुरूच्या घरी वशकाऊ उमेदवार म्हणून 
राहाि असिानाि इिर िरुणाचं्या बरोबर त्याच्यावर वनवषि समकलगीसंभोगािा आरोप आला होिा. पण 
त्यािा शवेट त्याच्या मुक्तिेि िाला. अपकीिी असलेल्या एका मुलािा ‘मॉडेल’ म्हणून उपयोग केल्यामुळे 
त्याच्या बद्दल संशय वनमाण िाला, असे वदसिे. [Scognamiglio (पूवोद धृि, प.ृ ४९) च्या अनुसार Codex Atlanticus मधील 
पुढील उिाऱ्याला याि घटनेिा गूढ सदंभथ आहे. या उिाऱ्यािे अनेक अर्थ लावले गेले आहेि : “परमेश्वरािे वित्रण मी एक मूल म्हणून केले, िेव्हा 
िुम्ही मला िुरंुगाि टाकलेि. आिा, जर त्यािे वित्रण मी पुरुष म्हणून केले, िर िुम्ही मला अवधकि भयंकर वशक्षा कराल.” 

“Quando io feci Domeneddio putto voi mi in prigione, ora s’io o fo grande, voi mi farete peggio”] िो स्विः गुरू िाल्यावर 
त्याने आपल्याभोविी ववद्यार्ी म्हणून स्वीकारलेल्या देखण्या मुलािंा व िरुणािंा घोळका जमवला. 
त्यािंला शवेटिा ववद्यार्ी फँ्रन्सिेस्को मेल्िी वलओनादोबरोबर फ्रान्ससला गेला, त्याच्या मृत्यूपयंि 
त्याच्याबरोबर रावहला, आवण आपला वारस म्हणून वलओनादोने त्यािीि वनवड केली. वलओनादो व त्यािे 
ववद्यार्ी याचं्यामधील लैं वगक संबंधाचं्या शक्यिेिी बोळवण, त्यािे आधुवनक िवरत्रकार या महामानवािा 
ववनाधार अपमान म्हणनू करिाि. त्याचं्या खात्रीमध्ये सहभागी न होिा असे मानणे वकिी िरी अवधक 
संभाव्य वाटिे, की िो व त्यािे ववद्यार्ी याचं्यामधील स्नेहबंधािी पवरणिी लैं वगक व्यापाराि िाली नाही. 
अवधक प्रमाणावरील लैं वगक व्यापारािेही आरोपण त्याच्यावर करून िालणार नाही. 
 
 वलओनादोच्या कलाविं व संशोधक म्हणून असलेल्या दुपदरी स्वभावाच्या सदंभाि त्याच्या 
भाववनक व लैं वगक जीवनािे वैवशष्ट्ट्य फक्त एकाि मागाने समजावनू घेिा येईल. मानसशास्त्रीय 
दृवष्टकोनािा फारसा पवरिय नसलेल्या िवरत्रकारापंकैी, माझ्या मावहिीप्रमाणे, फक्त एडमंड सोल्मीि या 
कोड्याच्या उत्तराच्या जवळपास पोिला आहे. परंिु एका महान ऐविहावसक कादंबरीिा नायक म्हणून 
वलओनादोिी वनवड करणाऱ्या वडवमरी सेगेल्व्हश्च मेरेज्कोव्स्की याने केलेले या अपवादभिू माणसािे वित्रण 
अशाि समजुिीवर आधारलेले आहे, आवण कोरड्या शब्दािं नव्हे, िर एखाद्या कवीप्रमाणे रूपद 
अवभव्यक्तीमध्ये त्याने अिूक उदगार काढले आहेि. [Merezhkovsky, The Romance of Leonardo da Vinci, 1902 (जमथन 
भाषािंर, हबथटथ रेंि १९०३) ‘णिओनार्दो र्दा विंची’ ही कादंबरी, म्हणजे Chirst and Anit–Chirst या शीषथकाच्या ऐविहावसक कादंबरीिा दुसरा 

खंड. इिर दोन खंड म्हणजे Julian the Apostate आणि Peter and Alexis हे होि.]. सोल्मीने वलओनादोिे मूल्यमापन 
पुढीलप्रमाणे केले आहे : “आपल्याभोविीिी प्रत्येक गोष्ट समजावनू घेण्याच्या व पवरपूणथ असलेल्या प्रत्येक 
गोष्टीिे खोलवरिे रहस्य रं्ड कििनाने शोधून काढण्याच्या त्याच्या एकिफी इच्छेने त्याच्या वित्रकृिींना 
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कायमिे अपूणथ राहण्यािा शाप वदला आहे. [Solmi, पूवोद धृि, पृ. ४६].” कॉन्सफेरेन्सिो वफओरेल्न्सिनेच्या एका 
वनबधंाि वलओनादोिे काही उदगार उद धृि करण्याि आले आहेि. हे उद गार त्याच्या श्िेिी कबुली 
देिाि आवण त्याच्या स्वभावािी वकल्ली परुविाि : 
 
 “एखाद्या गोष्टीच्या स्वरूपािे संपूणथ ज्ञान वमळववले नसल्यास त्या गोष्टींवर पे्रम करण्यािा ककवा 
वििा दे्वष करण्यािा कुणालाि अवधकार नाही.” [Bottazzi पूवोद धृि, पृ. १९३. [अनुवाद, जे.पी. वरक्टर, खंड २, प.ृ २४४] 
रंगवित्रकलेवरील प्रबधंाच्या (‘रीवटि ऑन दी आटथ अव्ह पेंकटग’) एका उिाऱ्यािही वलओनादोने यािीि 
पुनरुक्ती केली आहे. त्या वठकाणी िो धमथशनू्सयिेच्या आरोपाववरुि स्विःिा बिाव करीि असावा, असे 
वदसिे. 
 
 “परंिु अशा टीका वनःशब्द राहणेि अवधक बरे, कारण िी कृिी म्हणजे मालकाला (परमेश्वराला) 
अनेक ववस्मयकारक गोष्टी दाखववण्यािी िऱ्हा होय. आवण इिक्या महान शोधकावर पे्रम करण्यािा हाि 
मागथ होय. कारण महान पे्रम वप्रय वस्िूच्या सखोल ज्ञानािूनि उद भविे. त्या वस्िूिे िुमिे ज्ञान िोकडे 
असेल, िर विच्यावर िुम्ही फार र्ोडे पे्रम करू शकाल ककवा अवजबाि करू शकणार नाही”. [Trottato della 
Pittura (भाषािंर, लुडववग, १९०९, पृ. ५४] पूवोद धृि, प्रकरण १. पृ. ६४.] 

 
 वलओनादोिे हे उद गार आपल्याला महत्त्वािी मानसशास्त्रीय वस्िुल्स्र्िी सागंिाि, म्हणून िे 
महत्त्वािे आहेि, असे नाही. कारण त्यांमागील ववधान उघडपणाने असत्य आहे, आवण आपल्याप्रमाणेि 
वलओनादोला िे माहीि असले पावहजे. एखाद्या वस्िूच्या स्वरूपािा अभ्यास करून वििा पवरिय होईपयंि 
लोक पे्रम ककवा दे्वष करण्यािे र्ाबंिाि, हे खरे नाही. उलट िे उमाळ्याने पे्रम करिाि आवण बोधनाशी 
काहीही सबंंध नसलेले भाववनक हेिू त्यानंा मागथदशथन करिाि. वविार व कििन यानंी िाले, िर भाव 
कमकुविि होिाि. वलओनादोला एवढेि सुिवावयािे असाव,े की लोकािें पे्रम योगय व आके्षपािीि 
प्रकारिे नसिे; माणसाने पे्रम करिाना भाव रोखून धरावा, िपवशलवार मानवसक वनर्वमिीिा त्याला ववषय 
बनवाव,े आवण बवुिमते्तच्या कसोटीवर िो उिरल्यावर मगि त्याला मुक्त स्वािंत्र्य द्याव.े आपल्या बाबिीि 
असेि होिे आवण आपल्याप्रमाणेि इिरानंीही पे्रम व दे्वष यानंा असेि वागवणे फलदायी ठरेल, असे 
सागंावयािी वलओनादोिी इच्छा आहे, हे यावरून आपल्याला कळून येिे. 
 
 आवण असे वदसिे, की त्याच्याबाबिीि खरोखरि असे होि होिे. त्यािे भाव वशस्िबि होिे आवण 
संशोधनवक्यावगेािे िे ववषय होिे. त्याने पे्रमही केले नाही आवण दे्वषही केला नाही, िर आपल्या पे्रमािा 
ककवा दे्वषािा उगम कुठून होिो आवण त्यािा अर्थ काय, असे प्रशन स्विःलाि वविारले. त्यामुळे िागंले 
ककवा वाईट, सुंदर ककवा कुरूप याचं्या बाबिीि उदासीन वदसणे त्याला प्रारंभी भाग पडे. संशोधनाच्या या 
कामाि पे्रम, दे्वष आपले मोहजाल फेकून देि आवण एकसंधपणाने बौविक कुिूहलािे ववषय बनि. खरं 
म्हणजे वलओनादो वनर्ववकार नव्हिा. सवथ मानवी व्यापाराच्या प्रत्यक्ष ककवा अप्रत्यक्ष पे्ररक शक्तींच्या दैवी 
वठणगीिा–त्या आवदपे्ररणेिा–त्याच्याकडे अभाव नव्हिा. त्याने फक्त आपल्या वासनेिे शोधक 
कुिूहलामध्ये पवरविथन केले, आवण मग वासनेिून येणाऱ्या विकाटीने, ल्स्र्र मनोवृत्तीने आवण गाभंीयाने 
स्विःला अभ्यासाला जंुपून घेिले. ज्ञान वमळववल्यानंिर, आपल्या मानवसक कायाच्या सवोच्च कबदूपाशी 
असिाना, दीघथकाल वशस्िीि ठेवलेल्या भावभावनानंा त्याने मोकळे करून आपले काम साध्य केलेल्या 
प्रवाहाच्या पाटाप्रमाणे मुक्तपणाने वाहू वदले. आपल्या ज्ञानाच्या सवोच्च कबदूजवळ असिाना संपूणािा 
एखादा मोठा भाग त्याला अभ्यासावयास वमळे, िेव्हा त्याला एक प्रकारिे कारुण्य घेरायिे आवण आवगेपूणथ 
शब्दािं, वनर्वमिीच्या ज्या भागािा त्याने अभ्यास केला असेल, त्याच्या भव्यिेिे िो स्िोत्र गायिा ककवा 
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धार्वमक आवरणाखाली–ववश्ववनमात्याच्या श्ेष्ठिेिे स्िोत्र गावयािा. वलओनादोमधील पवरविथनािी ही 
प्रवक्या सोल्मीने बरोबर जाणली आहे. प्रकृिीच्या उच्चस्िर वक्यावगेािी स्िुिी करणाऱ्या वलओनादोच्या 
एखाद्या उिाऱ्याच्या अन्सवयाने (“O mirabile necessita....”) िो म्हणाला : “वनसगथववज्ञानािे एक 
प्रकारच्या धार्वमक भावनेमध्ये पवरविथन हा दा ल्व्हंिीच्या हस्िवलवखिािंा एक वैवशष्ट्ट्यपूणथ गुणधमथ आहे. 
आवण त्यािी शकेडो उदाहरणे आढळिाि.” [Solmi, पूवोदधिृ, पृ. ११.] 

“Tale transfigurazione della scienza della natena in einozione, quasi direi, religiosa, e uno dei tratti caratteristici de 
manescritti vinciani, e si trova cente cento volte espressa......”] 

 
 वलओनादोच्या अिृप्त व न र्कणाऱ्या संशोधन–इच्छेमुळे त्याला ‘इिॅवलअन फाऊस्ट’ म्हटले जाई. 
संशोधनाच्या इच्छेिे जीवनामधील ववववध सुखोपभोगामंध्ये शक्य असलेले व पुन्सहा होणारे पवरविथन 
फाऊस्टच्या शोकावंिकेि गहृीि धरण्याि आले आहे, ही वस्िुल्स्र्िी जरी आपण वविाराि घेिली नाही, 
िरी वलओनादोिी पििी ल्स्पनोिाच्या वविारपििीिी आठवण करून देिे, असे मि व्यक्त करण्यािे 
साहस करिा येईल. 
 
 शारीवरक शक्तींच्या पवरविथनाप्रमाणेि मानवसक पे्ररक शक्तीिे व्यापाराच्या ववववध स्वरूपािं, व्यय न 
होिा, पवरविथन होण्यािी शक्यिा फार र्ोडी आहे. या प्रवक्यामंध्ये इिर वकिी गोष्टींिा मागोवा घेिला 
पावहजे, हे वलओनादोच्या उदाहरणावरून कळिे. ज्या वस्िूवर पे्रम करायिे, वििे संपूणथ ज्ञान होण्यापूवी 
पे्रम करावयािे नाही, यामध्ये गृहीि धरलेला उशीर हावनकारक असिो. जेव्हा संपूणथ ज्ञान होिे, िेव्हा 
माणूस योगय िऱ्हेने पे्रम करू शकि नाही, आवण दे्वषही; िो पे्रम व दे्वष याचं्यापलीकडे राहिो. पे्रम 
करण्याऐवजी त्याने संशोधन केलेले असिे. कदाविि यामुळेि इिर र्ोर पुरुष व कलाविं याचं्यापेक्षा 
वलओनादोिे जीवन पे्रमाच्या बाबिीि वकिी िरी अवधक दवरद्री होिे. ज्याचं्यामध्ये इिरानंा आपल्या 
जीवनाच्या उत्कृष्ट भावािा अनुभव येिो, अशा आत्म्याला ढवळून काढणाऱ्या व वगळून टाकणाऱ्या वादळी 
वासना त्याच्या लेखी हरवलेल्या वदसिाि. 
 
 वलओनादोच्या भवूमकेिे अनुकरण केल्यास आणखीही काही इिर पवरणाम होिाि. कृिी व वनर्वमिी 
करण्याऐवजी माणूस फक्त संशोधनि करिो. ववश्वािी भव्यिा व गरजा यािें अनुमान आलेल्याला स्विःच्या 
क्षुद्र व्यवक्तत्वािा सहज ववसर पडिो. आदराने भारून जेव्हा माणूस खरोखरि नम्र होिो, िेव्हा त्याला 
सहजपणाने ववस्मरण होिे, की आपण स्विःही त्या सजीव शक्तीिा एक भाग आहोि, आवण स्विःच्या 
व्यवक्तमत्त्वाच्या मोजमापाच्या प्रमाणाि जगाच्या–ज्या जगाि क्षदु्र माणसे महामानवाचं्यापेक्षा कमी 
ववस्मयकारक व कमी महत्त्वािी आहेि, असे नाही— वनयमिीने ठरवनू वदलेल्या मागाि बदल घडवनू 
आणण्यािा प्रयत्न करण्यािा आपल्याला अवधकार आहे. 
 

सोल्मीच्या मिे वलओनादोिे शोध त्याच्या कलेपासून सुरू िाले. [Solmi, पूवोदधिृ, पृ. ८. “वित्रकारासंाठी 
एक वनयम म्हणून वलओनादोने वनसगाच्या अभ्यासािी वशफारस केलेली होिी...... नंिर अभ्यासािी िीव्र भावना प्रबळ बनली, कलेसाठी ववज्ञान 

वशकावे, ही इच्छा यापुढे उरली नाही; िो ववज्ञानािा अभ्यास ववज्ञानासाठीि करू लागला.”] प्रकृिीच्या अनुकृिीमध्ये आपण 
वनवश्चिपणाने वसिहस्ि व्हाव ेआवण इिरानंा मागथदशथन करणे आपल्यास शक्य व्हाव,े म्हणून त्याने प्रकाश, 
रंग, छाया व यर्ादशथन यािें गुणधमथ व वनयम यािंा शोध घेण्यािा प्रयत्न केला. अशी शक्यिा आहे, की या 
ज्ञानाला कलाविंाच्या दृष्टीने असलेल्या मूल्याला यावळेीि त्याने प्रमाणाबाहेर महत्त्व वदले. वित्रकारािी 
गरज या मागथदशथक सूत्रािा मागोवा घेिाना मग िो प्राणी व वनस्पिी, मानवी शरीरािी प्रमाणबििा अशा 
वित्रकलेच्या ववषयाकंडे आवण त्याचं्या बायावरणाकडून अंिगथि रिनेकडे व त्याचं्या जीवशास्त्रीय 
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प्रयोजनािंा मागोवा घेण्याकडे—जी (प्रयोजने) त्याचं्या वदसण्याि व्यक्त होिाि आवण जी कलेि दाखववली 
गेली पावहजेि–िो अवधकावधक ओढला गेला आवण शवेटी त्यािा िाबा घेणाऱ्या या इच्छेबरोबर िो इिका 
फरफटि गेला, की आपल्या कलेच्या मागण्याचं्या बरोबरिा त्यािा संबधं िुटला. पवरणामिः त्याने 
गविशास्त्रािे सवथसामान्सय वनयम शोधून काढले; ऑनो दरीिील र्र व सागंाड्यािें अवशषे वनमाण होण्याच्या 
प्रवक्येच्या इविहासािा द्रष्टपेणाने शोध लावला; आवण अखेरीस त्याला आपल्या नोंदवहीि मोठ्या 
अक्षरामंध्ये “ll Sole non si move [Quaderni d’Anatomia, 1–6, Royal Library, Windsor, V, 25.] (सूयथ ल्स्र्र आहे)” 
या शोधािी नोंद करणे शक्य िाले. अशा रीिीने वनसगथववज्ञानाच्या जवळजवळ सवथ के्षत्रामंध्ये त्याच्या 
शोधािंा ववस्िार िाला आवण त्यािंल्या प्रत्येकामध्ये िो शोध लावणारा, ककवा वनदान पे्रवषि वा पूवथसूरी 
ठरला [त्याच्या वैज्ञावनक किृथत्वाच्या यादीसाठी मेरी हेिथफेल्डने वलवहलेली सुरेख िवरत्रात्मक प्रस्िावना, कॉन्िरन्िे णिओरेन्टाइनमधील 

ववववध वनबंध, आवण इिरत्र पाहावे.]. मात्र, त्याच्या कुिूहलािा रोख बाय जगाकडेि रावहला. माणसाच्या मानवसक 
जीवनािे संशोधन करण्यापासून कोणत्या िरी गोष्टीने त्याला दूर ठेवले. ज्या ‘अकदेवमया ल्व्हंविॲना’ साठी 
त्याने अविशय कलात्मक व गंुिागंुिीिी बोधविन्सहे काढली, विच्यामध्ये मानसशास्त्राला जवळजवळ स्र्ान 
नव्हिेि. 
 
 ज्या कलेपासून त्याने आपल्या शोधानंा प्रारंभ केला, विच्याकडे आपल्या शोधाकंडून परिण्यािा 
त्याने जेव्हा नंिर प्रयत्न केला, िेव्हा त्याला असे जाणवले, की आपल्या रुिीच्या या नवीन वाटामुंळे व 
आपल्या मानवसक कामाच्या बदललेल्या स्वरूपामुळे आपण वविवलि िालो आहोि. वित्रामध्येही त्याला 
सवांि अवधक रस वाटे–एखाद्या समस्येि; आवण प्राकृविक इविहासािील अनंि व वनणथय घेिा न येणाऱ्या 
शोधाचं्या वळेी सवय िाल्याप्रमाणे त्याला त्या एका समस्येच्या मागे इिर अनेक समस्या उभ्या राहिाना 
वदसि. आपल्या मागण्यानंा मयादा घालणे, आपल्या कलाकृिीला वगेळे काढणे, आवण िी ज्या ववराट 
सौंदयािा एक घटक असल्यािे त्याला जाणवले होिे, त्यापासून विला िोडून काढणे त्याला यानंिर शक्य 
होईना. स्विःि असलेले सवथ व त्याच्याशी संबि असलेले आपल्या वविारािले सवथ आववष्ट्कृि करण्याच्या 
अविशय दमवणाऱ्या प्रयत्नानंंिर त्याला िी कलाकृिी अधथवट सोडावी लागे, ककवा िी अपूणथ असल्यािे 
जाहीर कराव ेलागे. 
 
 कोणे एके काळी कलाविंाने आपल्या मदिीसाठी संशोधकाला स्विःच्या सेविे घेिले होिे; आिा 
सेवक मालकापेक्षा वरिढ ठरला आवण त्याने मालकािी मुस्कटदाबी केली. 
 
 जेव्हा एखाद्या माणसाच्या व्यवक्तवित्रामध्ये एखादाि वक्यावगे अविशय जोमाने वाढलेला आम्हालंा 
आढळिो— उदाहरणार्थ, वलओनादोच्या बाबिीि कुिूहल–िेव्हा आम्ही स्पष्टीकरणासाठी त्याच्या ववशषे 
संरिनेकडे–वजच्या संभवनीय शारीर वनवश्चिपणासंबधंी जवळजवळ काहीही मावहिी उपलब्ध नाही–
पाहिो. िंवत्रकाववकृि माणसाचं्या आम्ही केलेल्या मनोववश्लेषणात्मक अभ्यासामुळे, प्रत्येक उदाहरणाि 
पूणथ िालेल्या आम्हालंा आवडिील, अशा इिर दोन अपेक्षािंा आम्ही शोध घेऊ लागिो. आम्ही हे संभवनीय 
मानिो, की हाि प्रभावी वक्यावगे त्या व्यक्तीच्या अगदी प्रारंभीच्या बालपणाि कायाल्न्सवि िाला होिा, 
त्यािा कमाल िोका अभथकावस्रे्िील ठशानंी नक्की केला होिा. आम्ही आणखी असे गृहीि धरिो, की 
लैं वगक जीवनाच्या एखाद्या भागािी नंिर जागा घेिा यावी, म्हणून मुळाि त्या वक्यावगेाने लैं वगक पे्ररक 
शक्तींिा आपल्या बळकटीसाठी उपयोग करून घेिला. म्हणून दुसरा एखादा माणसू प्रीिीबद्दल जी िीव्र 
वनष्ठा बाळगील, त्याि वनष्ठेने असा माणूस नंिर, उदाहरणार्थ, संशोधन करील; आवण पे्रम करण्याऐवजी िो 
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संशोधनि करू शकेल. केवळ संशोधन वक्यावगेाच्याि नव्हे, िर ववशषे िीव्रिेच्या कोणत्याही वक्यावगेाच्या 
इिर बहुिेक उदाहरणामंध्येही लैं वगक बळकटीिा वनष्ट्कषथ काढण्यािे साहस आम्ही करू. 
 
 दैनंवदन जीवनाच्या वनरीक्षणावरून असे वदसून येिे, की बहुिेक माणसामंध्ये आपल्या लैं वगक पे्ररक 
शक्तींिा एक वनवश्चि भाग आपल्या व्यावसावयक ककवा व्यापारववषयक कृिींकडे वळववण्यािी क्षमिा असिे. 
अशा प्रकारिी मदि देण्यास लैं वगक वक्यावगे ववशषेत्वाने अनुकूल ठरिो. कारण त्याला उन्नयनाच्या 
सामथ्यािी देणगी लाभली आहे. म्हणजे आपल्या वनकटच्या ध्येयािी इिर अवधक मूल्यवान लैं वगकेिर 
ध्येयाशंी अदलाबदल करण्यािे सामथ्यथ त्याच्याि असिे. जर एखाद्या माणसाच्या बालपणाच्या 
इविहासावरून ककवा मानवसक प्रगिीच्या इविहासावरून असे वदसून आले, की हा प्रबळ वक्यावगे बालपणी 
लैं वगकिेसाठी राबववला गेला होिा, िर ही प्रवक्या वसि िाली, असे आम्ही मानिो. जर प्रौढ वयािील 
लैं वगक जीवनाच्या लक्षवधेक खुरटलेपणाने–जणू काही लैं वगक कृिीच्या एका भागािी जागा आिा प्रबळ 
वक्यावगेाच्या कृिीने घेिली आहे, अशा प्रकारच्या खुरटलेपणाने–याला पुरावा वदला, िर विला आणखी 
पुष्टी वमळाली, असे आम्ही मानिो. 
 
 ही गृहीि कृत्ये प्रबळ संशोधनवक्यावगेाला लागू करण्यामध्ये ववशषे अडिणी असल्यािे वदसिे; 
कारण हा गंभीर वक्यावगे मुलामंध्ये असिो ककवा मुले कोणिीही लक्षणीय लैं वगक रुिी दाखविाि, हे मान्सय 
करण्यािी माणसािी इच्छा नसिे. पण या अडिणी सहजपणे दूर करिा येिाि. प्रशन वविारण्यामध्ये 
मुलानंा वमळणाऱ्या अवीट सुखावरून त्यािें कुिूहल वदसून येिे. मुलािें सवथ प्रशन द्राववडी प्राणायामाच्या 
स्वरूपािे असिाि. िे संपि नाहीि; कारण ज्या फक्त एका प्रशनािी िे जागा घेिाि, िो प्रशन मूल वविारि 
नाही. जोपयंि मोठ्या माणासाला हे कळि नाही, िोपयंि त्याला मुलािे कुिूहल म्हणजे एक कोडे वाटिे. 
जेव्हा मलू मोठे होिे आवण त्याला जास्ि कळू लागिे, िेव्हा त्यािे कुिूहल एकाएकी नाहीसे िालेले 
वदसिे. परंिु मनोववश्लेषणात्मक संशोधन या वस्िुल्स्र्िीिे आपल्याला सपूंणथ स्पष्टीकरण देिे. िे 
आपल्याला असे वशकविे, की अनेक, कदाविि बहुिेक सवथ, वनदान अविशय बवुिमान असलेली मुले, 
विसऱ्या वषापासून सुरू होणाऱ्या व ‘बालपणािील लैं वगक शोधािा काळ’ असे ज्याला म्हणिा येईल, अशा 
एका कालखंडािून जािाि. आमच्या मावहिीप्रमाणे, या वयाच्या मुलामंध्ये हे कुिूहल उत्स्फूिथपणाने जागिृ 
होि नाही, िर एखाद्या महत्त्वपूणथ अनुभवाच्या ठशामुळे िे वनमाण होिे. उदाहरणार्थ, लहान भावािा ककवा 
बवहणीिा जन्सम, ककवा एखाद्या बाय अनुभवामुळे वनमाण िालेली त्याववषयीिी भीिी. त्यामुळे आपल्या 
‘अहंमन्सय’ वहिसंबधंानंा धोका वनमाण िाल्यािे त्याला वदसिे–हा सवथ शोध वळिो ‘मूल कुठून येिे?’ या 
प्रशनाकडे! जणू काही अशा नको असलेल्या घटनेपासून स्विःिे संरक्षण करण्यािा उपाय मूल शोधीि 
असिे. त्याला वदलेल्या मावहिीवर ववश्वास ठेवण्यास िे नकार देिे, हे पाहून आम्ही आश्चयथिवकि िालो 
होिो. उदाहरणार्थ, िे पौरावणक व अविशय कल्पक असलेली करकोिा–कहाणी उत्साहाने नाकारिे. या 
अववश्वासाच्या कृिीपासून त्यािे स्विंत्र मानवसक जीवन सुरू होिे; मोठ्या माणसाचं्या गंभीर ववरोधाि 
आपण आहोि, असे त्याला वाटिे आवण या प्रसंगी सत्यासंबंधी फसववले गेल्याबद्दल िे त्यानंा कधीही क्षमा 
करीि नाही, हे आढळल्यावर आम्ही िवकि िालो होिो. स्विःच्या पििीने िे शोध घेिे; मूल आईच्या 
गभाशयाि असिे, यािा िे अंदाज बाधंिे आवण आपल्या स्विःच्या लैवगकिेबद्दलच्या भावनाचं्या 
मागथदशथनाने िे मुलाचं्या अन्नापासूनच्या उत्पत्तीबद्दल, आिड्यािून जन्समाला येण्याबद्दल, आकलनास 
कठीण अशा वपत्याच्या कायाबद्दल स्विःपरुिे वसिािं बाधंिे, आवण अगदी त्यावळेीसुिा त्याला लैं वगक 
वक्येिी अंधूक कल्पना असिे. िी वक्या म्हणजे त्याला एखादी शतु्रत्वािी ककवा कहसक गोष्ट वाटि असिे. 
परंिु त्यािी स्विःिी लैं वगक प्रकृिी अजून प्रजननक्षम नसल्यामुळे, मुले कोठून येिाि, याबद्दलिे त्यािे 
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संशोधन अडून राहणे व असहाय अवस्रे्ि अपूणथ म्हणनू सोडून द्याव े लागणे अपवरहायथ ठरिे. बौविक 
स्वािंत्र्याच्या पवहल्या प्रयत्नाि आलेल्या या अपयशािा ठसा पवररक्षणाच्या व िीव्र ववषण्णिेच्या स्वरूपािा 
असिो, असे वदसिे. [या असभंाव्य वाटणाऱ्या ववधानाच्या समर्थनासाठी पाहा : ‘एका पाि वषांच्या मुलाच्या भयगंडािे ववश्लेषण’ आवण 
इिर ित्सम वनरीक्षणे. [१९२४ पूवीच्या आवृत्त्यािं या नंिरिे शब्द होिे : “आवण ‘मनोववश्लेषणात्मक व मानसरोगविवकत्सात्मक सशंोधनािे 
वार्वषक.’ खंड १, १९०९ मधील ित्सम वनरीक्षणे.” हा सदंभथ युंगिा होिा.] ‘मुलािें कलगववषयक वसिान्सि’ या वनबंधामध्ये (‘मनोवैकल्यववकृिीवरील 
लघु वलखाणािंा सगं्रह’ वद्विीय मावलका, १९०९, पृ. १६७) मी वलवहले आहे, 

“परंिु ही कारणशोधनात्मक व शकेंखोर वृत्ती नंिरच्या काळािील समस्याववषयक सवथ बौविक कायािा नमुना म्हणून उपयोगी पडिे 
आवण पवहले अपयश सवथ दुबथलिेला कारणीभिू ठरिे.”] 

 
 ‘बालपणािील लैं वगक शोधािा कालखंड’ जर जोरदार लैं वगक वनरोधनाच्या आवगेामुळे संपुष्टाि 
आला, िर लैं वगक कुिूहलाशी असलेल्या आधीच्या साहियािी, संशोधनवक्यावगेाच्या भावी वनयिीच्या 
दृष्टीने, िीन शक्यिामंध्ये पवरणिी होिे. एक िर, लैवगक कुिूहलािी वनयिीि संशोधनाच्या वाट्याला येिे; 
यानंिरच्या काळाि कुिूहल दडपलेले राहिे आवण बुिीिी मुक्त हालिाल कायमिी संकुविि होऊ शकिे. 
ववशषेिः वविारावरील सामथ्यथशाली धार्वमक अवरोधनामुळे–जे यानंिर लगेिि वशक्षणामुळे अल्स्ित्वाि 
येिे— असे होण्यािी शक्यिा असिे. हा मज्जाववकृिीच्या अवरोधनािा नमुना होय. अशा रीिीने आलेले 
मानवसक दौबथल्य मज्जाववकृिीच्या उद भवास पवरणामकारक आधार पुरवविे, हे आम्हालंा िागंले माहीि 
आहे. दुसऱ्या शक्यिेमध्ये बौविक ववकास, त्यािे शोषण करणाऱ्या लैं वगक वनरोधनाशी मुकाबला 
करण्याइिका सामथ्यथवान असिो. कधी कधी, बालपणािील लैं वगक शोध अदृशय िाल्यानंिर, िो आपला 
आधार आपल्या जुन्सया सहकाऱ्याला लैं वगक वनरोधन िुकववण्यासाठी देऊ करिो; आवण दडपला गेलेला 
लैं वगक शोध अबोध मनािून अवनवायथ कारणमीमासेंच्या रूपाि प्रगट होिो. साहवजकि िो ववपयथस्ि असिो 
आवण स्विंत्र नसिो. परंिु िो खुद्द वविारािे सुिा लैं वगकीकरण करण्याइिका व प्रत्यक्ष लैं वगक 
प्रवक्यािंील आनंद व भीिी याचं्या इिका जोर बौविक वक्यावंर देण्याइिका जोमदार असिो. अशा वळेी, 
संशोधन हाि एक लैं वगक व्यापार व बऱ्याि वळेा एकमेव लैं वगक व्यापार ठरिो. लैं वगक समाधानाच्या 
जागेवर, समस्या सोडववल्यािी व गोष्टी मनाि स्पष्ट केल्यािी भावना ठेवली जािे. परंिु कधीही न संपणारी 
कारणमीमासंा व सोडवणकुीिी हवीशी वाटणारी पण सिि दूर जाि राहणारी भावना, ही वस्िुल्स्र्िी 
म्हणजे बालपणािील शोधाच्या अवनवश्चि स्वभावािी पुनरावृत्ती होय. विसरी शक्यिा सवांि अवधक दुमीळ 
व सवांि अवधक आदशथ आहे. एका ववशषे व्यवस्रे्मुळे िी वविारािे वनरोधन व अवनवायथ कारणमीमासंा यानंा 
िुकवविे. येरे्ही लैं वगक वनरोधन घडिे, परंिु िे लैं वगक सुखाच्या वक्यावगेािा एक भाग अबोध मनाकडे 
पाठववण्यास असमर्थ असिे. पण प्रारंभापासून कुिूहलामध्ये उन्नयन व समर्थ संशोधन वक्यावगेािे अवधक 
बळकटीकरण यामुंळे कामपे्ररणा वनरोधनाच्या वनयिीपासून मागे वफरिे. येरे् सुिा संशोधन जवळजवळ 
अवनवायथ व लैं वगक व्यापारािा बदली–व्यापार ठरिे. परंिु त्याच्यामागील मानवसक प्रवक्येच्या सवकंष 
वभन्नपणामुळे (अबोध मनािून प्रगट होण्याऐवजी उन्नयन) मज्जाववकृिीिी वैवशष्ट्टे्य दृष्टीस पडि नाहीि; 
बालपणािील लैं वगक शोधाच्या मूळ गंडािें आवधपत्य अदृशय होिे आवण हा वक्यावगे स्विःला बौविक 
रुिीच्या सेविे मुक्तपणाने गंुिव ूशकिो. हा वक्यावगे, लैं वगक कल्पनानंा सपंकथ  पूणथपणाने टाळून उन्नयन 
केलेल्या कामपे्ररणेिी जोड देऊन स्विःला समर्थ बनववण्याऱ्या लैं वगक वनरोधनािी बजू राखिो. 
 
 समर्थ संशोधनवक्यावगे व आदशथ समकलगी पुरुषसंबधंापुरिे मयावदि असलेले लैं वगक जीवनािे 
खुरटलेपण याचं्या वलओनादोमधील सहयोगािा उल्लखे करिाना, आमच्या विसऱ्या प्रकारिे आदशथ 
उदाहरण म्हणून त्यािा वविार करण्याकडे आमिा कल होिो. बालपणािील कुिूहल–व्यापारािा लैं वगक 
रुिीच्या सेवसेाठी उपयोग केल्यानंिर, आपल्या कामपे्ररणेच्या अवधक मोठ्या भागािे संशोधन 
वक्यावगेामध्ये उन्नयन करणे वलओनादोला शक्य िाले, या वस्िुल्स्र्िीमध्ये त्याच्या व्यवक्तमत्त्वािा सवांि 



 अनुक्रमणिका 

मूलभिू मुद्दा व त्यािे रहस्य असल्यािे वदसिे. पण या कल्पनेिा परुावा देणे सोपे नाही, हे वनवश्चिि. हे 
करण्यासाठी, त्याच्या बालपणाच्या पवहल्या काही वषांिील मानवसक ववकासाबाबि आपल्याला ममथदृष्टी 
असावी लागेल; आवण त्याच्या जीवनाबद्दलिे वृत्तािं अविशय अपरेु व अवनवश्चि असल्यामुळे व आपल्या 
वपढीिले लोकही जी मावहिी वनरीक्षकाच्या नजरेपासून दूर ठेविाि, अशा मावहिीशी संबधं असल्यामुळे, 
अशा सामग्रीिी आशा बाळगणे मूखथपणािे वदसिे. 
 
 िरुण वलओनादोबद्दल आपल्याला फार र्ोडी मावहिी आहे. वफरन्ससे व ऐम्पोली याचं्यामध्ये 
असलेल्या ल्व्हंिी या छोट्याशा शहराि १४५२ मध्ये त्यािा जन्सम िाला. िो अनौरस होिा, पण त्या काळाि 
िो काही फार मोठा कलंक समजला जाि नसे. त्यािे वडील सेर वपयेरो दा ल्व्हंिी करारनाम्यावंर साक्षीदार 
म्हणून सही करणारे सरकारी अवधकारी होिे आवण याि प्रकारच्या सरकारी अवधकाऱ्याचं्या व शिेकऱ्याचं्या 
घराण्याि त्यािंा जन्सम िाला होिा. ल्व्हंिी या गावापासून त्यानंी आपले आडनाव घेिले. वलओनादोच्या 
आईिे नाव कॅिेवरना होिे. बहुधा िी शिेकऱ्यािी मुलगी असावी. विने नंिर ल्व्हंिीच्याि दुसऱ्या एका 
रवहवाशाबरोबर लगन केले. वलओनादोच्या जीवनेविहासाि त्याच्या आईबद्दल आणखी काहीही मावहिी 
वमळि नाही. फक्त मेरेज्कोव्स्की या लेखकाला वििा र्ोडा मागमूस लागला होिा, अशी समजूि आहे. 
वलओनादोच्या बालपणाववषयी उपलब्ध असलेली एकमेव वनवश्चि मावहिी १४५७ मधील एका कायदेशीर 
दस्िऐवजावरून वमळिे. हा दस्िऐवज म्हणजे करआकारणीिे दप्तर असून त्यामध्ये, कुटंुवबयाचं्या यादीि 
‘सेर वपयेरो’ यािंा पाि वषांिा अनौरस मुलगा अशी वलओनादोिी नोंद आहे. [Scognamiglio, पूवोद धृि, पृ. १५.] 
सेर वपयेरो व दोन्ना आल्ल्बएरा याचं्या वववाहसबंंधािूंन मूल न िाल्यामुळे, वलओनादो आपल्या वपत्याच्या 
घराि लहानािा मोठा होऊ शकला. आन्सदे्रआ देल व्हेरॉल्क्यओच्या रंगशाळेि वशकाऊ उमेदवार म्हणून–
कुठल्या वषी, ही मावहिी उपलब्ध नाही—प्रवशे करीपयंि त्याने हे घर सोडले नव्हिे. १४७२ मध्ये 
‘कम्पावनय दे वपत्तोरी’ (वित्रकारािंी संघटना) च्या सभासदाचं्या नोंदवहीि त्यािे नाव आधीि आढळू 
लागले होिे. बस्स, एवढीि मावहिी उपलब्ध आहे. 
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प्रकरि रु्दसरे 
 
 माझ्या मावहिीप्रमाणे वलओनादोने आपल्या वैज्ञावनक नोंदवयामंध्ये फक्त एकदाि आपल्या 
बालपणाबद्दल वलवहले आहे. वगधाडाच्या उड डाणाबद्दल बोलि असिाना मनाि आलेल्या आपल्या फार 
लहानपणच्या आठवणीिा मागोवा घेण्यासाठी िो मध्येि र्ाबंिो. 
 
 “वगधाडामध्ये इिक्या पूणथपणाने मी गंुिून राहाव,े हे मािे पूवीपासून वववधवलवखिि असाव,े असे 
वदसिे. मी पाळण्यािि असिानािी एक आठवण मला येिे : एक वगधाड माझ्याजवळ उिरले, आपल्या 
शपेटीने त्याने मािे िोंड उघडले आवण माझ्या ओठावर आपल्या शपेटीने काही आघाि केले.” [Codex 
Atlanticus, पृ. ६५, Scognam : glio (पृ. २२) वरून उद धृि. 
 

[मूळ इिॅवलअनवरून हेत्सथफेल्डने केलेल्या जमथन भाषािंरांिील उद धिृ फ्रॉयड्ने आपल्या सवंहिेि वदले आहे. मळू इिॅवलअन व त्यािे 
भाषािंर याचं्यामध्ये दोन बाबिींि फरक आहे. मुळािील nibio या इिॅवलअन शब्दािे भाषािंर ‘घार’ असे व्हावयाला हवे होिे, ‘वगधाड’ नव्हे! 
(अनुवादकािे प्रास्िाववक पाहा.) दुसरा फरक असा, की मुळािील dentro (= आि) हा शब्द भाषािंराि वगळला गेला आहे. ही िूक फ्रॉयड्ने पढेु 
दुरुस्ि केलेली वदसिे. (पाहा, याि प्रकरणािील िळटीप क्. ६)] 

 
 ही अगदी िान्सहेपणिी आठवण आहे आवण खरोखरि िी फार वववित्र आहे. वििा आशय व ज्या 
काळाि िी ठसली, िो काळ या दोन्सही कारणामुंळे िी वववित्र वाटिे. एखादी व्यक्ती िान्सहेपणिी आठवण 
जिन करू शकिे, हे कदाविि अशक्य नसेल; पण कुठल्याही दृष्टीने िे नक्की धरून िालणार नाही. परंिु 
वगधाडाने अभथकािे िोंड शपेटीने उघडले, यासंबधंीिे जे ववधान वलओनादोिी स्मृिी करिे, िे इिके 
असंभवनीय, इिके कल्ल्पि वाटिे, की एकाि फटक्याि दोन अडिणींिे वनवारण करणारी दुसरी एक 
कल्पना आपल्या वनणथयशक्तीला पुष्ट्कळि पटिे. वगधाडािे दृशय ही वलओनादोिी स्मिृी नव्हे; िर िी एक 
त्याने नंिर बनववलेली व बालपणाि संक्ाि केलेली मनोवनर्वमिी आहे. [१९१९ मध्ये जोडलेली िळटीप] हॅवेलॉक एवलस 
यानंी आपल्या स्नेहपूणथ परीक्षणाि (१९१०) वरील मिाला आव्हान वदले आहे. त्यािंा आके्षप असा, की वलओनादोच्या या स्मृिीिा आधार 
वस्िुल्स्र्िीि असणे अगदी सहज शक्य आहे, कारण बालकािंी स्मृिी, आपल्या नेहमीच्या समजुिीपेक्षा पुष्ट्कळ मागच्या काळपयंि जाऊ शकिे, या 
सदंभािला मोठा पक्षी वगधाडि असायला पावहजे, असे अर्ािि नाही. मी हा मुद्दा आनंदाने मान्सय करिो आवण यािील अडिण दूर करण्यासाठी 
पुढील सूिना करिो : आपल्या मुलाला एका मोठ्या पक्षयाने वदलेली भेट त्याच्या आईने पावहली–विच्या दृष्टीने या घटनेला एक शकुन म्हणून 
महत्त्व वमळाले असणे सहज शक्य आहे–आवण नंिर त्याला िी वारंवार सावंगिली. पवरणामिः आईच्या गोष्टीिी स्मृिी त्याने जिन केली. आवण 
नंिर, पुष्ट्कळदा घडिे, त्याप्रमाणे, िी स्मृिी स्विःच्याि अनुभवािी आहे, असे मानणे त्याला शक्य िाले. मात्र, मी वदलेल्या सवथसाधारण वृत्तािंाच्या 
बळकटपणावर त्यािा काही पवरणाम होि नाही. खरे पाहिा, सवथसाधारणपणाने असे घडिे, की आपल्या बालपणाबद्दलच्या ज्या मनोवनर्वमिी 
माणसे नंिरच्या काळाि रििाि, त्या आधीच्या, पण ववस्मृि काळािील, सत्य पण क्षलु्लक घटनाशंी सबंंवधि असिाि. अशा रीिीने सत्य पण क्षुल्लक 
घटनेला महत्त्व देण्याला आवण ‘वगधाड’ ठरवलेला पक्षी व त्यािी लक्षवेधक वागणूक याचं्या गोष्टीि वलओनादोने केला, िसा ववस्िार करण्याला 

काही िरी गुप्त कारण असले पावहजे.] खरे म्हणजे माणसाचं्या बालपणच्या आठवणींना अनेक वळेा यापेक्षा वगेळा 
उगम नसिो. प्रौढ वयािील जाणीवपूवथक आठवणींप्रमाणे त्या अनुभवािून ल्स्र्र करून मग पुनरावृत्त केल्या 
जाि नाहीि; िर बालपण भिूकाळाि केव्हाि जमा िाले आहे, अशा नंिरच्या काळापयथन्सि त्यािंी वनर्वमिी 
होि नाही. त्यानंिर त्याचं्यािं बदल होिाि, त्यािें वषेािंर केले जािे, व नंिरच्या प्रवृत्तींसाठी त्या 
राबवल्या जािाि. त्यामुळे वदवास्वप्नाचं्यापासून त्या काटेकोरपणाने वगेळ्या काढणे सवथसाधारणपणे शक्य 
होि नाही. प्रािीन राष्ट्रामंध्ये इविहासलेखनािा उगम ज्या पििीने िाला, वििी आठवण केल्यास या 
स्मृिींिे स्वरूप िागंल्या रीिीने समजू शकेल. जोपयथन्सि राष्ट्र लहान व दुबळे असिे, िोपयथन्सि िे 
इविहासलेखनािा वविार करि नाही; िे आपल्या जवमनीिी मशागि करिे, शजेाऱ्याचं्याकडून जमीन 
बळकावण्यािा प्रयत्न करून त्याचं्यापासून आपल्या अल्स्ित्वािे संरक्षण करण्यािा आवण समृि बनण्यािा 
प्रयत्न करिे. हा काळ वीरयुगािा असला, िरी िो ‘ऐविहावसक’ नसिो. मग दुसरे युग येिे. 
आत्मप्रिीिीच्या या युगाि आपण समिृ व सामथ्यथवान असल्यािे जाणविे आवण त्यानंिर मग आपला उगम 
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कुठून िाला आवण आपली प्रगिी कशी िाली, यािा शोध घेण्यािी गरज वाटू लागिे. मग विथमानकालीन 
घटनािंी नोंद करीि राहणारे इविहास लेखन भिू काळाकडेही आपली नजर टाकिे, परंपरा व दंिकर्ा 
गोळा करिे, िालीरीिी व ववहवाटी याचं्यामधील भिूकालीन अवशषेािें स्पष्टीकरण करिे आवण अशा 
रीिीने गि युगािंा इविहास वनमाण करिे. साहवजकि गि युगािंा हा इविहास भिूकाळाच्या प्रामावणक 
वित्रणापेक्षा विथमानकालीन मिे व इच्छा यािंाि जास्ि करून आववष्ट्कार ठरिो. कारण लोकाचं्या 
स्मृिीिून अनेक गोष्टी वनसटिाि. इिर गोष्टी ववपयथस्ि होिाि, भिूकाळाच्या काही खुणाबंद्दल गैरसमज 
होिो आवण विथमानकालीन अर्ाने त्यािें स्पष्टीकरण केले जािे. वशवाय वस्िुवनष्ठ कुिूहलाच्या हेिूने काही 
कुणी इविहास वलहीि नाही, िर आपल्या समकालीनावंर छाप पाडण्यासाठी, त्यानंा पे्ररणा देण्यासाठी व 
त्यािंी स्िुिी करण्यासाठी ककवा त्यानंा त्यािें प्रविकबब दाखववण्यासाठी इविहासलेखन केले जािे. 
प्रौढपणािील अनुभवाबंाबिच्या जाणत्या आठवणींिी आिा इविहासलेखनाशी पूणथपणे िुलना करिा येईल. 
बाल्यावस्रे्िील आठवणी उगम व ववश्वसनीयिा या बाबिीि िरी, नंिरच्या काळाि, सहेिुक उदे्दशाने 
वलवहल्या गेलेल्या एखाद्या राष्ट्राच्या आवदकाळाच्या इविहासाशी प्रत्यक्षाि जुळिाि. [रै्दनुंणर्दन जीिंनाची मानसरोग 
णचणकत्सा (The psypathology of Everyday Life) १९०१ च्या िौथ्या प्रकरणाि फ्रॉयड्ने बालपणीच्या स्मृिींिा वविार केला आहे आवण १९०७ 
मध्ये भर घािलेल्या मजकुराि त्याने हीि इविहासलेखनाबरोबरिी िुलना समाववष्ट केली आहे.] 

 
 वलओनादोला पाळण्याि भेट वदलेल्या वगधाडािी कर्ा जर नंिर जन्समलेली मनोवनर्वमिी असेल, 
िर विच्यावर जास्ि वळे खिथ करण्याइिकी वििी योगयिा नाही, असे एखाद्याला वाटेल. पक्षयाचं्या 
उड डाणाच्या समस्येमध्ये स्विःला गंुिवनू घेण्याकडे आपला कल असल्यािे त्याने उघडपणे सावंगिले 
होिे. त्याआधारे कुणाला वििे स्पष्टीकरण सहजपणे देिा येईल, व त्यामुळे त्या मनोवनर्वमिीभोविी 
पूवथवनयोवजि दैवािे वलयही वनमाण होईल. परंिु हे अवमूल्यन एखाद्या राष्ट्राच्या दंिकर्ा, परंपरा व 
स्पष्टीकरणे इ. आवद–इविहासाच्या सामग्रीकडे सपूंणथ दुलथक्ष करण्याइिके अन्सयायकारक ठरेल. सवथ 
ववपयास व गैरसमजुिी ववरोधाि असूनही या स्मृिी भिूकाळाच्या वस्िुल्स्र्िीिे प्रविवनवधत्व करिाि. पूवी 
सामथ्यथशाली असलेल्या व अजूनही पवरणामकारक असलेल्या हेिंूच्या प्रभावाखाली आपल्या गियुगािील 
अनुभवामंधून राष्ट्राने काय घडववले, यािे त्या प्रविवनवधत्व करिाि; आवण जर सवथ पवरणामकारक 
शक्तींच्या ज्ञानाच्याद्वारा या ववपयासािंा छडा लाविा आला, िर या दंिकर्ात्मक सामग्रीमधील 
ऐविहावसक सत्य वनवश्चिि शोधून काढिा येईल. िान्सहेपणािील आठवणींच्याबाबि ककवा व्यक्तींच्या 
मनोवनर्वमिीबाबिही हे खरे आहे. जी हकीकि माणसाला बालपणािील आठवण आहे, असे वाटिे, िी 
वबनमहत्त्वािी आहे, असे होि नाही. स्मृिींच्या, माणसाला स्विःला न समजणाऱ्या अवशषेामंध्ये त्याच्या 
मानवसक ववकासाच्या सवांि महत्त्वाच्या घटकािें अमूल्य पुराव ेलपलेले असिाि, असा वनयम आहे. [१९१९ 
मध्ये जोडलेली िळटीप] वरील शब्द वलवहल्यानंिर दुसऱ्या एका प्रविभावंिाच्या लहानपणच्या अनाकलनीय स्मृिींिाही असाि उपयोग करण्यािा 
मी प्रयत्न केला आहे. शजेाऱ्याचं्या उत्तजेनाने आपण प्रर्म लहान व मग मोठी विनी मािीिी भांडी रस्त्यावर कशी फेकली आवण त्यामुळे त्यािें कसे 
िुकडे िुकडे िाले, यािे वणथन गटेने साठीच्या आसपास वलवहलेल्या आपल्या आयुष्ट्याच्या िाळेबंदाच्या सुरुवािीच्या काही पानािं केले आहे. 
(त्याच्या आत्मिवरत्रािे नाव काव्य आणि सत्य) अगदी लहानपणिी अशी ही एकमेव आठवण त्याने सावंगिलेली आहे. या बालपणीच्या स्मृिीिे 
ववश्लेषण करण्यास मला प्रवृत्त करणारे घटक म्हणजे या स्मृिीच्या आशयािी अविशय क्षदु्रिा, कोणी ववशषे मोठे न बनलेल्या इिर माणसाचं्या 
बालपणीच्या स्मृिींशी असलेले वििे साम्य, आवण गटे िीन–सव्वािीन वषांिा असिाना जन्समलेल्या आवण गटे सुमारे दहा वषांिा असिाना 
वारलेल्या लहान भावािा पूणथ अनुल्लेख. (पुस्िकाि या लहान भावािा नंिर एका वठकाणी उल्लखे आहे. त्या वठकाणी गटे आपल्या बालपणीच्या 
ववववध आजारासंबंंधी वलवहिो आहे.) मला अशी आशा होिी, की ववश्लेषणाच्या साहाय्याने गटेच्या स्मृिीच्या जागी, गटेच्या आत्मवनवेदनाच्या 
सदंभाशी सुसगंि, स्मृिीि जिन करून ठेवण्याच्या योगयिेिा आशय असलेले आवण आपल्या आयुष्ट्याच्या इविहासामध्ये त्याने या स्मृिीला जे 
स्र्ान वदले आहे, त्यािा उलगडा करणारे असे काही िरी ठेविा येणे शक्य होईल. त्या छोट्याशा ववश्लेषणामुळे (‘काव्य आवण सत्य’ मधील 
‘बालपणीिी एक स्मिृी’, १९१७) विनी मािीिी भाडंी फेकणे म्हणजे त्रासदायक घूसखोरावर केलेली करणी, हे ओळखणे शक्य िाले; आवण 
पुस्िकाि ज्या वठकाणी या घटनेिे वणथन येिे, त्या वठकाणी गटेच्या आपल्या आईशी असलेल्या वनकट सबंंधाला दुसरा मुलगा िडा देऊ शकला 
नाही, या वस्िुल्स्र्िीिा ववजयोत्सव साजरा करणे हा हेिू वदसिो. अशा छद मवेषामध्ये जिन केलेल्या बालपणीच्या अगदी सुरुवािीच्या 

काळासबंंधीच्या स्मृिीमध्ये–गटेच्या व त्यािप्रमाणे वलओनादोच्याही–आईिा सदंभथ असावा, याि नवल िे काय?] ही लपलेली सामग्री 
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उजेडाि आणण्यािे उत्कृष्ट साधन मनोववश्लेषणािे िंत्र आपल्याला परुवविे; म्हणून वलओनादोच्या 
िवरत्रािील वरकाम्या जागा भरण्यािा प्रयत्न त्याच्या िान्सहेपणाशी संबवंधि असलेल्या मनोवनर्वमिीच्या 
ववश्लेषणाच्या साहाय्याने करण्यािे साहस आम्ही करणार आहोि. आवण आम्हालंा वनवश्चििेिी 
समाधानकारक पािळी गाठिा आली नाही, या र्ोर व गूढ माणसाबद्दलच्या इिर अनेक शोधािें भवविव्यही 
यापेक्षा वगेळे ठरलेले नाही, या वस्िुल्स्र्िीने आम्हालंा आमिे सातं्वन कराव ेलागेल. 
 

वलओनादोच्या वगधाडासबंंधीच्या मनोवनर्वमिीिे मनोववश्लेषणकाराच्या डोळ्यानंी आम्ही परीक्षण 
करू लागिो, िेव्हा िी फार काळ वववित्र वाटि राहाि नाही. स्वप्नामंध्ये अशा प्रकारच्या रिना अनेकदा 
आढळल्यािे आम्हालंा आठविे. म्हणून या मनोवनर्वमिीिा विच्या अपवरविि भाषेिून सवांना समजणाऱ्या 
शब्दामंध्ये अनुवाद करण्यािे साहस आम्ही करिो, िेव्हा हा अनुवाद कामुक वदशा अनुसरिो. शपूेट ककवा 
Coda हे पुरुषइंवद्रयािे एक अविशय पवरविि प्रिीक व त्यािप्रमाणे त्यािी पयायी सजं्ञा आहे, ही गोष्ट इिर 
भाषाइंिकीि इटॅवलअन भाषेिही सत्य आहे. [(िो पक्षी घारि होिा, असे गृहीि धरून) असे दाखवनू देिा येईल, की अनेक छेद 
गेलेली घारीिी शपेटी हे वििे एक नजरेि भरणारे वैवशष्ट्ट्य असिे; हवेिील विच्या हालिालींच्चा नैपुण्याि विच्या शपेटीिा मोठा वाटा असिो; आवण 
उड डाणािी वनरीक्षणे करणाऱ्या वलओनादोिे विने लक्ष वेधून घेिले असावे, हे वनःसशंय. या उिाऱ्याि फ्रॉयड्ने िर्विलेल्या घारीच्या शपेटीच्या 
(‘coda’) प्रिीकात्मक अर्ाला बळकटी आणणारी मावहिी ‘द टाइम्स’ मध्ये अलीकडेि (७ जुलै, १९५६) प्रवसि िालेल्या घारीववषयक 

पक्षीशास्त्रीय वणथनाि आढळिे : ‘कधी कधी आपल्या नेहमीच्या पािळीशी काटकोन करून शपेटी पसरलेली असिे.’] मनोवनर्वमिीि 
समाववष्ट असलेली घटना–वगधाडाने मुलािे िोंड उघडले व आपल्या शपेटीने त्याच्याि [िळटीप क्. १ िा शवेट 
पहा] जोरदार आघाि केले— फेलाविओशी जुळिे. फेलाविओ या लैं कगक वक्येमध्ये कलग दुसऱ्या व्यक्तीच्या 
िोंडाि ठेवले जािे. आश्चयथ असे, की ही मनोवनर्वमिी पूणथपणाने वनल्ष्ट्क्य गुणधमािी आहे; वस्त्रयाचं्या व 
समकलगी पुरुषसंबंधामध्ये स्त्रीिी भवूमका करणाऱ्या वनल्ष्ट्क्य व्यक्तींच्या स्वप्नाशंी व वदवास्वप्नाशंी वििे साम्य 
वदसिे. 
 
 वािकानंी काही काळ सहनशीलिा दाखवावी, आवण एका र्ोर व शुि माणसाच्या स्मिृीच्या 
अक्षम्य बदनामीकडे पवहल्याि प्रात्यवक्षकाि नेले, म्हणून संिापाने भडकून जाऊन मनोववश्लेषणाच्या 
मागाने जाण्यािे नाकारू नये. कारण वलओनादोच्या बालपणािील मनोवनर्वमिीिा अर्थ अशा संिापाने 
कधीि सापडणार नाही, हे नक्की. उलट, वलओनादोने स्पष्ट शब्दािं ही मनोवनर्वमिी स्वीकारली आहे आवण 
म्हणून स्वप्न, भासदृशये ककवा भ्रवमष्टावस्रे्िील दृशये, यासंारख्या इिर प्रत्येक मानवसक वनर्वमिीप्रमाणे या 
मनोवनर्वमिीलाही काही अर्थ असलाि पावहजे, ही अपेक्षा ककवा–िुम्हालंा अवधक बरे वाटि असेल, िर–हा 
पूवथग्रह आम्ही सोडणार नाही. म्हणनू काही काळ आपण आपले पूवथग्रहमुक्त लक्ष मनोववश्लेषणाच्या 
कायाकडे देऊ या. काही िाले िरी त्याने अजूनही आपला अंविम शब्द उच्चारलेला नाही. 
 
 पुरुष–इंवद्रय िोंडाि घेऊन िे िोखण्यािी इच्छा ही अत्यंि घृणास्पद लैं वगक ववकृिींपैकी एक 
आहे, अशी समजूि असली, िरी आजच्या वस्त्रयामंध्येही िी वारंवार उद भविाना वदसिे; आवण जुन्सया 
वशल्पािं दाखववल्याप्रमाणे िी पूवीच्या काळीही िशी असावी. पे्रमाि असिाना या इच्छेिी घृणास्पदिा 
नाहीशी होिाना वदसिे. व्ही. क्ाफ्ट एकबगिे ‘लैवगकिेिे मानवसक रोग [v. Krafft–Ebing, Psychopathia Sexualis.] 
वािून ककवा अन्सय काही मावहिीवरून अशा लैं वगक समाधानाच्या शक्यिेिी कल्पनाही नसलेल्या 
वस्त्रयाचं्यामध्येही या इच्छेवर आधारलेली वदवास्वप्ने डॉक्टरला आढळिाि, असे वदसिे. अशा इच्छाचं्या 
स्वरूपािी ऐल्च्छक वदवास्वप्ने वनमाण करणे खुद्द वस्त्रयानंाि फार सोपे असिे. [मािा या बाबिीि ‘एका फेफऱ्याच्या 
रोगयाच्या ववश्लेषणािा काही भाग’ हा लेख पाहा.] मग संशोधन आम्हालंा असे वशकवविे, की परंपरेने इिक्या 
जोरदारपणे दोषस्पद ठरवलेल्या या घटनेिा अत्यंि वनरुपद्रवी उगमापयथन्सि माग काढिा येणे शक्य आहे. 



 अनुक्रमणिका 

ही घटना म्हणजे दुसरे विसरे काही नसून आपणा ंसवांना कोणे एके काळी वजच्याि सुख वमळि असे, अशा 
दुसऱ्या एका घटनेिी पुनर्वनर्वमिी आहे. अंगावर वपण्याच्या वयािे असिाना (‘मी पाळण्याि असिाना’) 
आपण आपल्या आईच्या ककवा दूध–आईच्या स्िनािे अग्र िोखण्यासाठी िोंडाि घेि होिो, ही िी घटना 
होय. आपल्या आयुष्ट्यािील या पवहल्या सुखािा ठसा वनवश्चिि वज्रलेपासारखा राहिो. नंिर, कायामध्ये 
स्िनाग्रासारखे असणारे, पण आकार व पोटावरील स्र्ान यामुळे पुरुष–इंवद्रयाशी साम्य असलेले गाईिे 
आिळ ओळखायला जेव्हा मूल वशकिे, िेव्हा त्याला उत्तरायुष्ट्यािील घृणास्पद लैं वगक मनोवनर्वमिीिा 
मूलभिू पाया वमळिो. 
 
 वलओनादोने वगधाडाबरोबरच्या गृहीि अनुभवाच्या स्मृिीिे अपसारण करून िी आपल्या 
िान्सहेपणाकडे का संक्ािं केली, हे आिा आम्हांला समजिे. आईच्या अंगावर वपण्याच्या–अगर पाजले 
जाण्याच्या–स्मृिीपेक्षा कमीजास्ि असलेली कोणिीही गोष्ट ही मनोवनर्वमिी लपवीि नाही; मानवी व सुन्सदर 
असलेले हे दृशय त्याने व त्याच्याप्रमाणे इिर वित्रकारानंीही ईश्वरािी मािा (मेरी) व वििे बाळ (येशू) या 
स्वरूपाि कंुिल्याने रंगववण्यािा प्रयत्न केला. काही िाले, िरी अजूनपयथन्सि आम्हालंा न समजलेल्या एका 
गोष्टीिा आम्ही दावा करू इल्च्छिो : पुरुष व वस्त्रया या दोघाचं्याही दृष्टीने महत्त्वािी असलेली ही स्मृिी 
वलओनादो या माणसाच्या बाबिीि एका वनल्ष्ट्क्य समकलगी पुरुषसंभोगाच्या मनोवनर्वमिीि ववस्िावरि 
िाली. सध्या िरी आम्ही समकलगी पुरुषसंभोग आवण आईच्या अंगावर वपणे यामंध्ये काय संबधं आहे, हा 
प्रशन ििेला घेणार नाही. वलओनादो हा समकलगी पुरुषसभंोग–वृत्तीिा होिा, असा वनदेश परंपरा प्रत्यक्षाि 
करिे, यािी आम्ही फक्त आठवण करून देऊ इल्च्छिो. या सबंंधीिा वविार करिाना िरुण 
वलओनादोववरुि असलेल्या आरोपाि िथ्य होिे ककवा नाही, या गोष्टीने काहीही फरक पडि नाही. 
एखाद्याला समकलगी पुरुषसंभोगािे [१९१० नंिरच्या आवृत्त्यािं या शब्दाऐवजी ‘ववकृि’ (invert) हा शब्द वापरलेला आहे.] 

वैवशष्ट्ट्य विकटववण्यासंबधंीिा वनणथय आम्हालंा प्रत्यक्ष कृिीवरून नव्हे, िर त्याच्या भावनेच्या 
स्वरूपावरून घ्यावा लागिो. 
 
 वलओनादोच्या िान्सहेपणाशी संबंवधि असलेल्या मनोवनर्वमिीिे आणखी एक अनाकलनीय वैवशष्ट्ट्य 
यानंिर आमिे लक्ष वधूेन घेिे. आईने स्िनपान देण्यासबंंधीच्या अद भिु करे्िा आम्ही अर्थ लाविो; आवण 
आईिी जागा एका वगधाडाने घेिलेली आहे, असे आम्हालंा आढळिे. या वगधाडािा उगम कोठे आहे? 
आवण या जागी िे कसे येिे? 
 
 आिा एक वविार मधेि पुढे सरकिो. परंिु िो इिका दूरान्सवयी भासिो, की त्याच्याकडे दुलथक्ष 
करण्यािा कुणालाही मोह व्हावा. प्रािीन इवजप्तच्या पववत्र गुप्त वलपीमध्ये वगधाडािे वित्र आईिे प्रविवनवधत्व 
करिे. [Horapollo, Hieroglyphica खंड १, प.ृ ११, “आईिा वनदेश करण्यासाठी.... िे वगधाडािे वणथन करिाि.”] त्या काळच्या 
इवजप्तमधले लोक एक मािृदेविेिी पूजा करीि असि. वििे डोके वगधाडासारखे होिे, ककवा विच्या अनेक 
मस्िकापंैकी वनदान एक ककवा दोन वगधाडािी होिी [Roscher Ausf. Lexican der griechischen und romischen 

Mythologie (ग्रीक व रोमन पुराणकर्ािंा कोश) Artikel Mut खंड २, १८९४–९७ Lanzone, Dizionario di Mitologia egiriaz Torino १८८२.]. 
या देविेच्या नावािा उच्चार म्यूट असा होिा. आपल्या आई (Mutter) या शब्दाशी वरील शब्दािे असलेले 
ध्ववनसाधम्यथ फक्त अपघािी स्वरूपािे आहे काय, हा प्रशन आम्हांला वविारिा येईल. म्हणजे वगधाडािा 
काही िरी संबधं खरोखरि ‘आई’शी आहे; पण त्यािा आम्हालंा उपयोग काय? फ्राँस्वा शॉम्पोइआनेँ 
(१७९०–१८७२) पववत्र गुप्त वलपी वािण्याि प्रर्म यश वमळववले, हे लक्षाि घेिा वलओनादोवर या ज्ञानािा 
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आरोप करण्यािा आम्हांला काय अवधकार आहे? [Hartleben (१९०६), Champollion, Sei Leben und sien Werk, १९०६ 
(शाम्पोवलऑन : िवरत्र आवण कायथ).] 

 
 प्रािीन इवजप्तच्या लोकानंी मािृत्वािे प्रिीक म्हणनू वगधाडािी वनवड का केली, यािा शोध घेणेही 
मनोरंजक ठरेल. वस्िुल्स्र्िी अशी आहे, की इवजप्तच्या लोकािंा धमथ आवण संस्कृिी हे ग्रीक आवण रोमन 
लोकाचं्याही वैज्ञावनक कुिूहलािे ववषय होिे. आपण इवजप्तमधील ऐविहावसक इमारिींिा अर्थ लावण्याच्या 
फार पूवी, आपल्याला त्याचं्यासबंंधी काही मावहिी अवभजाि कालखंडािील जिन करून ठेवलेल्या 
गं्रर्ामंध्ये उपलब्ध होिी. यापंैकी काही लेखन, स्राबो, प्लूटाकथ , ॲवमवनॲनस, मासेलस अशा पवरविि 
लेखकािें आहे, िर काहींच्यावर अपवरविि नाव ेअसून त्यािें मूळ व काळ अवनवश्चि आहेि. उदाहरणार्थ, 
होरॅपोलोनायलसिा गुप्तवलपीसंबधंीिा गं्रर् ककवा हमीस वरमेवजस्टॉस असे दैवी नाव धारण करणारा 
पौवात्य पुरोवहिाचं्या म्हणींिा पारंपवरक गं्रर्. या आधारावंरून आपल्याला असे कळिे, की वगधाडामंध्ये नर 
नसिाि, फक्त माद्या असिाि, अशा समजुिीमुळे वगधाड हे मािृत्वािे प्रिीक ठरले होिे [v. Rӧmer ने वदलेले 

उद धृि : “असे म्हणिाि, की नरवगधाड आिापयंि कधीि नव्हिे; सवथ माद्याि असिाि.” पृ. ७३२. De Natura Animalium, खंड २, प. ४६.]. 
इवजप्तिे लोक ज्यानंा पववत्र मानि असि. त्या ‘स्कॅरॅब वटवाघळा’ंच्यामध्ये माद्या नसिाि, या समजुिीमध्ये 
प्रािीन प्राकृविक इविहासािील कलगववषयक बधंनािा समिोल वदसिो. [प्लूटाकथ , “इवजल्प्शअन् लोकाचं्या 
समजुिीप्रमाणे ज्याप्रमाणे स्कॅरॅब वटवाघळे फक्त नर असिाि, त्याप्रमाणे वगधाडामंध्ये नर कधीि आढळि नाहीि.” [फ्रॉयड्ने या वठकाणी िुकून 
लीमन्ससिे (१८३५, पृ. १७१) होरॅपोलोिे स्पष्टीकरणि प्लुटाकथ िे वाक्य म्हणून उद धृि केले आहे.] 

 
 परंिु वगधाडाचं्यामध्ये जर फक्त माद्या असिील, िर त्याचं्यािं गभथधारणा कशी होिे? यािे संपूणथ 
उत्तर होरॅपोलोच्या एका उिाऱ्याि वमळिे [Horapollonis Niloi Hieroglyphica सपंादक : Leemans, १८३५, प.ृ १४. वगधाडाच्या 
कलगाववषयीिे शब्द असे आहेि : आई (हा अर्थ व्यक्त करण्यासाठी िे वगधाडािे वित्र वापरिाि) कारण या जीवाचं्या वंशाि नर नसिाि.” [असे 
वदसिे, की होरॅपोलोमधील िुकीिा उिारा येरे् उद धृि करण्याि आला आहे. सवंहिेिील शब्दसहंिीवरून, वगधाडामंध्ये वाऱ्यापासून गभथधारणा 

कशी होिे, यािी पुराणकर्ा येरे् उद धृि व्हावयाला हवी होिी, असे सूविि होिे.]. उड्डाण करिाना हे पक्षी एका वववशष्ट वळेी 
मध्येि र्ाबंिाि, आपला योवनमागथ उघडिाि आवण त्यािंी गभथधारणा वाऱ्याने होिे. 
 
 काही वळेापूवी आपल्याला जी गोष्ट मूखथपणािी म्हणून नाकारावी लागली होिी, वििा अगदी 
संभवनीय म्हणून स्वीकार करण्याच्या टप्प्यापयंि आिा आपण अगदी अनपेवक्षि रीिीने पोिलो आहोि. 
ज्या वैज्ञावनक पवक्ष–करे्च्या आधारे इवजप्तच्या लोकानंी मािृत्वािी कल्पना वगधाडाच्या वित्राच्या 
साहाय्याने दशथववली, विच्याशी वलओनादोिा िागंला पवरिय असणे सहज शक्य आहे. िो सवथ ववषयािें 
वािन करी आवण त्याच्या रुिीमध्ये वाङ मयाच्या व ज्ञानाच्या सवथ शाखािंा समावशे होिा. कोडेक्स 
ॲटलावंटकसमध्ये एका वववशष्ट वळेी [Müntz, पूवोद धृि, पृ. २८२.] त्याच्या मालकीच्या असलेल्या सवथ पुस्िकािंी 
सूिी सापडिे. त्यािप्रमाणे वमत्राचं्याकडून उसन्सया घेिलेल्या इिर पुस्िकाबंद्दलिे अनेक उल्लखे 
आढळिाि. त्याच्या रेखाटनाचं्या आधारे फादर वरक्टरनी एकवत्रि केलेल्या उिाऱ्यावंरून असे वदसिे, की 
त्याच्या वािनाच्या ववस्िाराबद्दलिा आपला अंदाज अवास्िव ठरणार नाही. [Müntz, पूवोंद धृि, पृ. २८२.] या 
पुस्िकामंध्ये प्राकृविक इविहासािी ििा करणाऱ्या जुन्सया व त्यािप्रमाणे समकालीन गं्रर्ािंी वानवा नव्हिी. 
ही सवथ पुस्िके त्यावळेी आधीि मुवद्रि िालेली होिी आवण योगायोग असा, की इटलीिील पुस्िक–
छपाईच्या अल्पवयीन कलेिे वमलान हे प्रमुख कें द्र होिे. 
 
 आपण आणखी पुढे गेलो, की वलओनादोला वगधाडािी मावहिी असण्याच्या संभवनीयिेला 
पोहोिव ूशकेल, अशी मावहिी आपल्याला वमळिे. आधी उद धृि केलेल्या (पृष्ठ १७२) संवहिेच्या संदभाि 
होरॅपोलोिा ववद्वान संपादक आवण टीकाकार असा शरेा मारिो, की : “काही िाले, िरी धमोपदेशकानंी 
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सुिा कुमारीसंभवािी शक्यिा नाकारणाऱ्यािे खंडन करण्यासाठी प्रकृिीवर आधारलेला युवक्तवाद म्हणनू, 
वगधाडाचं्या गभथधारणेबद्दलिी पवक्ष–कर्ा वापरली आहे. त्याचं्यािंल्या जवळजवळ प्रत्येकाने वििा उल्लेख 
केला आहे”. 
 
 वगधाडािंा एककलगीपणा व त्यािंी गभथधारणा याचं्याबद्दलिी पवक्ष–कर्ा स्कॅरॅब 
वटवाघळाबंद्दलच्या समानार्ी पवक्ष–करे्प्रमाणे नुसिी एक िटस्र् हकीकि रावहली नाही; कारण पववत्र 
इविहासाबद्दल शकंा घेणाऱ्यावंवरुििा प्राकृविक इविहासावर आधारलेला युवक्तवाद म्हणून िी 
धमोपदेशकानंी आत्मसाि केली. प्रािीन काळािील सवोत्कृष्ट मावहिीप्रमाणे, वाऱ्यापासून गभथधारणा करून 
घेण्यािी जर वगधाडानंा आज्ञा देण्याि आली होिी, िर मानवी स्त्रीच्या बाबिीि िीि गोष्ट वनदान एकदा 
िरी का होऊ नये? या उपयोगामुळे जवळ जवळ सवथ धमोपदेशकानंा वगधाडाबंद्दलिी पवक्ष-कर्ा 
सागंण्यािी सवय होिी; इिक्या समर्थ वठकाणाहून वलओनादोलाही िी कळलेली असावी, याबाबि आिा 
फारशी शकंा राहाि नाही. 
 
 वलओनादोच्या वगधाडववषयक अद भिु करे्िा उगम खालील रीिीने िाला असावा, अशी कल्पना 
करिा येिे : एखाद्या धमोपदेशकाच्या वलखाणाि ककवा वनसगथ ववज्ञानावरील पुस्िकाि, सवथ वगधाडे माद्या 
असिाि आवण नराच्या सहकायावशवाय पनुरुत्पत्ती कशी करावी, हे त्यानंा माहीि असिे, हे वािनू त्याच्या 
मनाि एक स्मृिी जागृि िाली; वििे त्या अद भिु करे्ि रूपािंर िाले; पण वििा भावार्थ असा होिा; की िो 
स्विःही असाि एक वगधाडपतु्र होिा-त्याला आई होिी, पण वडील नव्हिे. आईच्या स्िनपानाने वमळणाऱ्या 
सुखाच्या प्रविध्वनीिी याला जोड वमळाली; फक्त इिके जुने संस्कारि ज्या िऱ्हेने स्विःला व्यक्त करू 
शकिाि, त्याि िऱ्हेने हे घडले. लेखकानंी घडवलेल्या आवण प्रत्येक वित्रकाराला अत्यंि वप्रय असणाऱ्या 
पववत्र कुमारी व वििे बाळ या कल्पनेच्या संदभाने ही मनोवनर्वमिी मौल्यवान व महत्त्वपूणथ बनववण्यास 
हािभार लावला असला पावहजे. कारण, फक्त या एकाि स्त्रीिा नव्हे, िर सवांिा दुःखपवरहारक आवण 
मुवक्तदािा असलेल्या बाळविस्िाशी स्विःला एकरूप करण्यासाठी त्याला यािी मदि िाली. 
 
 जेव्हा आम्ही िान्सहेपणाशी संबवंधि असलेल्या मनोवनर्वमिीिे ववश्लेषण करिो, िेव्हा 
उत्तरायुष्ट्यािील ज्या हेिंूमुळे विच्याि बदल व ववकृिी वनमाण होिाि, त्या हेिंूपासून वििा खरा 
स्मृविआशय वगेळा करण्यािा आम्ही प्रयत्न करिो. वलओनादोच्या बाबिीि त्या मनोवनर्वमिीिा खरा आशय 
आम्हालंा माहीि आहे, असे आम्हासं आिा वाटिे. आईिी जागा वगधाडाने घेण्यािून असे वदसिे, की या 
मुलाला ववडलािंी उणीव भासायिी आवण आपल्या आईबरोबर एकाकी वाटायिे. वलओनादोच्या अनौरस 
जन्समािी वस्िुल्स्र्िी वगधाडासंबधंीच्या मनोवनर्वमिीि िपखलपणाने बसिे. केवळ विच्यामुळेि त्याला 
स्विःिी वगधाडपुत्राशी िुलना करिा आली; पण त्याच्या बालपणािील यानंिरिी वनवश्चि वस्िुल्स्र्िी 
म्हणून त्याच्या वडलाचं्या घराि त्यािा स्वीकार िालेला होिा, ही गोष्ट आपण शोधून काढली आहे. हे 
केव्हा घडले–जन्समानंिर र्ोड्या मवहन्सयािंि, की करआकारणीच्या पूवी काही आठवडे–हे आपल्याला 
मुळीि माहीि नाही. या वठकाणी वगधाडाबद्दलच्या मनोवनर्वमिीिे स्पष्टीकरण पुढे येिे आवण आपल्याला असे 
सागंू इल्च्छिे की, वलओनादोने आपल्या आयुष्ट्यािील प्रारंभीिी वनणायक वष ेआपले वडील आवण सावत्र 
आई याचं्याबरोबर नव्हे, िर आपल्या दवरद्री, पवरत्यक्त व खऱ्या आईबरोबर व्यिीि केली. आपल्या 
ववडलािंी उणीव भासण्याइिका हा काळ दीघथ होिा. मनोववश्लेषणाच्या प्रयत्नािे हे अजूनही काहीसे अपरेु 
व बरेिसे धाडसी फवलि वाटिे; परंिु आणखी वविार केल्यानंिर त्यािी अर्थपूणथिा वाढेल. वलओनादोच्या 
बालपणािील प्रत्यक्ष हकीकिींच्या उल्लखेामुंळे वनवश्चििा वाढेल. उपलब्ध वृत्तािंाप्रमाणे त्याच्या ववडलानंी, 
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सेर वपयेरो दा ल्व्हंिी यानंी, वलओनादोच्या जन्समवषामध्येि प्रविवष्ठि दोभा आल्ल्बअेराशी वववाह केला. या 
वववाहािी अपत्यहीनिाि त्यािा आपल्या ववडलाचं्या, ककवा खरे पाहिा आजोबाचं्या, घराि वयाच्या 
पािव्या वषी कायदेशीर स्वीकार होण्यास कारणीभिू िाली. पण एखाद्या िरुण स्त्रीवर विच्या वैवावहक 
आयुष्ट्याच्या प्रारंभी आवण मुले होण्यािी विला अजूनही अपेक्षा असिाना एखादे अनौरस मूल संगोपनासाठी 
सोपववण्यािी रीि नाही. वनष्ट्फळपणाने अपेवक्षलेल्या औरस मुलािंी भरपाई म्हणून बहुधा सुंदर वाढ 
िालेल्या या अनौरस मुलाला दत्तक घेण्यािा वनणथय घेण्यापूवी, अनेक वष े उलटली असली पावहजेि. 
वलओनादो आपल्या एकाकी आईकडून ववडलाचं्या घरी जाण्यापूवी त्याच्या वयािी वनदान िीन ककवा 
कदाविि पाि वष ेउलटलेली असिील, िर िे वगधाडाबद्दलच्या मनोवनर्वमिीच्या अर्ाशी पूणथपणाने सुसंगि 
ठरिे. पण िेव्हा आधीि खूप उशीर िालेला होिा. वयाच्या पवहल्या िीन ककवा िार वषांि संस्कार पके्क 
होिाि आवण बायजगिाबद्दलच्या प्रविवक्याचं्या िऱ्हा घडवल्या जािाि. उत्तरायुष्ट्यािील कोणत्याही 
अनुभवाकडून त्यािें महत्त्व कधीही वहरावनू घेिले जाऊ शकि नाही. 
 
 बालपणािील अनाकलनीय स्मृिी व त्याचं्यावर आधारलेल्या मनोवनर्वमिी याचं्याद्वारा व्यक्तीच्या 
मानवसक प्रगिीिा सवांि अर्थपूणथ भाग व्यक्त होिो, हे जर खरे असेल, िर वलओनादोने आयुष्ट्यािी 
प्रारंभीिी वष ेआईबरोबर एकाकीपणाने व्यिीि केली या, वगधाडाबद्दलच्या मनोवनर्वमिीने पाकठबा वदलेल्या 
वस्िुल्स्र्िीिा त्याच्या आिंवरक घडणीवर वनणायक पवरणाम िाला असला पावहजे. या नक्षत्रपुंजाच्या 
प्रभावाखाली दुसरे काही िाले असणे शक्य नाही; इिर मुलाचं्या मानाने एका अवधक समस्येला िोंड द्याव्या 
लागलेल्या या मुलाने या कोड्यावर अविशय िीव्रिेने वविार करायला सुरुवाि केली असली पावहजे, आवण 
अशा रीिीने िे आयुष्ट्याि फार लौकर संशोधक बनले असले पावहजे. कारण मुले कुठून येिाि आवण 
त्याचं्या उत्पत्तीशी वपत्यािा संबंध काय असिो, या प्रिंड प्रशनानंी त्यािा मानवसक छळ केला होिा. त्यािे 
संशोधन व त्याच्या बालपणािा इविहास यामंधील या संबधंाच्या अंधूक ज्ञानाने त्याला असा उद गार 
काढायला लावला आहे, की पाळण्याि असिानाि आपल्याला एका वगधाडाने भेट वदलेली असल्यामुळे 
पक्षयाच्या उड्डाणाच्या समस्येि आपण पूणथपणाने गंुिाव,े हे आपले वववधवलवखिि होिे. पक्षयाच्या उड्डाणाकडे 
वळलेल्या कुिूहलािा िान्सहेपणीच्या लैं वगक शोधापयंि माग काढणे ही यानंिरिी कामवगरी असेल. िी पार 
पाडणे अवघड असणार नाही. 
 
[पाहा, “मुलािें लैं वगक वसिान्सि”. (१९०८)]. 
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प्रकरि णिसरे 
 

वलओनादोच्या बालपणाच्या मनोवनर्वमिीिील वगधाड हा घटक विच्या खऱ्या स्मृवि-आशयािे 
प्रविवनवधत्व करिो. स्विः वलओनादोने या मनोवनर्वमिीला ज्या साहियाि बसवले, त्यावरून या आशयाला 
त्याच्या उत्तरायुष्ट्याच्या दृष्टीने असलेल्या महत्त्वावर प्रखर प्रकाश पडिो. अर्थ लावण्यािे काम पढेु िालू 
ठेवीि असिाना, स्मवृि-आशयािा ववस्िार समकलगी पुरुषसंबधंाकडे नैसर्वगक प्रवृत्ती असलेल्या 
पवरल्स्र्िीि का िाला, ही वववित्र समस्या आमच्यासमोर उभी राहिे. मुलाला पाजणाऱ्या आईिे ककवा, 
खरे पाहिा, वजच्या अंगावर मूल वपिे, त्या आईिे रूपािंर मुलाच्या िोंडाि आपले शपूेट खुपसणाऱ्या 
वगधाडाि िाले. भाषेिील सवथसाधारण शब्दबदलाच्या पििीिा मागोवा घेिा वगधाडािे शपूेट (Coda) 
पुरुषािे जननेंवद्रय ककवा कलग यावशवाय अन्सय काहीही सूविि करू शकि नाही, असे आमिे ठाम मि आहे. 
परंिु मनोवनर्वमिीच्या वक्येने नेमक्या या मािृपक्षयाला पुरुषत्वािे विन्सह कसे बहाल केले, हे आम्हालंा 
समजि नाही. आवण ही अर्थशून्सयिा लक्षाि घेिा, या मनोवनर्वमिीिा िार्वकक अर्थ शोधून काढण्याच्या 
शक्यिेबाबि आमिा गोंधळ होिो. 
 
 िरीही आम्हालंा वनराश होऊन िालणार नाही. वरवर पाहिा अर्थशून्सय वाटणाऱ्या वकिी एक 
स्वप्नानंा नाही का आम्ही त्यािंा अर्थ व्यक्त करायला भाग पाडले! मग स्वप्नापेक्षा बालपणािील 
मनोवनर्वमिीच्या बाबिीि हे साध्य करणे अवधक अवघड का व्हाव!े 
 
 एखादे सुटे वैवित्र्य शोधून काढणे बरे नाही, यािी आठवण ठेवनू त्याला आणखी एका अवधकि 
लक्षवधेक असलेल्या वैवित्र्यािी जोड देण्यािी आपण त्वरा करू. 
 
 वगधाडािे डोके असलेली म्यूट (Mut) ही इवजप्तच्या लोकािंी देविा, डे्रक्सेलने रॉस्िरच्या 
शब्दकोशाि व्यक्त केल्याप्रमाणे, व्यवक्तगि वैवशष्ट्ट्य अवजबाि नसलेली ही आकृिी, इवसस व हॅर्ॉरसारख्या 
वजविं व्यवक्तमत्त्व असलेल्या मािृदेविाचं्या बरोबर अनेकदा एकरूप होि असे. पण एकरूपिेच्या 
जोडीलाि िी आपले स्विंत्र अल्स्ित्व व आदरणीयिा वटकवनू होिी. इवजप्तच्या दैविािें खास वैवशष्ट्ट्य 
असे, की या सयंोगाि व्यवक्तगि देव नष्ट होि नसि. दैविाचं्या एकत्रीकरणाच्या जोडीला साधी दैवी मिूी 
पूणथपणे स्विंत्र राहाि असे. बहुिेक आववष्ट्कारामंध्ये वगधाडािे डोके असलेली मािृदेविा इवजप्तमधल्या 
लोकानंी कलगपूजेच्या पििीने घडववलेली होिी [उदाहरणे म्हणून Lanzone (पूवोद धृि) ने वदलेली विते्र पाहा. (१३६ िे 

१३८).]; स्िनाचं्यामुळे स्त्री म्हणून वगीकरण केल्या जाणाऱ्या विच्या शरीराला उत्र्ावपि ल्स्र्िीिील 
पुरुषकलगही असे. 
 
 अशा रीिीने ‘म्यूट’ ही देविा, वलओनादोच्या वगधाडववषयक अद भिु करे्िल्याप्रमाणे. मािेच्या व 
वपत्याच्या वैवशष्ट्ट्यािंा संयोग दशथवविे. या सहयोगािे स्पष्टीकरण, हािािील पुस्िकािा अभ्यास करिाना 
वलओनादोला मािृवगधाडाच्या उभयकलगी स्वरूपािी मावहिी िाली होिी, अशा गृहीिकृत्याने आपण कराव े
काय? अशी शक्यिा फारि शकंास्पद आहे; असे वदसिे, की त्याला उपलब्ध असलेल्या आधारामंध्ये 
वैवशष्ट्ट्यपूणथ वनश्चयािे असे काहीही नव्हिे. िेर्ल्याप्रमाणे येरे्ही समान, पवरणामकारक व अज्ञाि 
उदे्दशापयंि या समानिेिा माग काढणे आवशयक असण्यािा अवधक संभव आहे. 
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 पुरुष व स्त्री याचं्या वैवशष्ट्ट्याचं्या सयंोग, ही उभयकलगी घडण, फक्त म्यटू या एकाि देविेमध्ये 
नव्हे, िर इवसस व हॅर्ॉर यासंारख्या इिर दैविामंध्येही आढळिे, असे परुाणकर्ा सागंू शकिाि. परंिु 
इिर दैविाचं्या बाबिीि कदाविि फक्त ज्या प्रमाणाि त्याचं्यामध्ये मािृस्वभाव होिा व म्यूटशी िी दैविे 
एकरूप िाली होिी, त्या प्रमाणावर ही घडण अवलंबून होिी [v. Romer, पूवोद धृि.]. त्या आम्हालंा आणखी 
असे सागंिाि, की वजच्यािून ॲर्ीने ही ग्रीक देविा नंिर घडववली गेली, त्या सैसच्या नीर्प्रमाणे इवजप्तिी 
इिरही दैविे सुरुवािीला उभयकलगी म्हणनूि कल्ल्पण्याि आलेली होिी. आवण अनेक ग्रीक देवाचं्या, 
ववशषेिः डायोवनससच्या विुथळािील देव व उत्तर काळाि प्रीविदेविेपुरिी मयावदि िालेली ॲफ्रो-डाइटी 
याचं्याबद्दलही हे खरे होिे पुराणकर्ा असेही स्पष्टीकरण देिील, की प्रकृिीिी सजथनशील आवदमशक्ती 
सुिववण्यासाठी कलग स्त्रीशरीराला जोडण्याि आले होिे आवण स्त्री व पुरुष घटकािंा संयोगि फक्त दैवी 
पूणथत्वािे योगय प्रविवनवधत्व करू शकिो, ही कल्पना उभयकलगी दैविाचं्या या सवथ रिना व्यक्त करिाि. 
परंिु आईिील मािृत्व मूिथ करणार असलेल्या या आकृिीला मािृत्वाच्या ववरुि असलेल्या पुरुष-शक्तीच्या 
विन्सहािी जोड वदली जावी, या वस्िुल्स्र्िीि माणसाचं्या कल्पनेला काही पाप वाटि नाही. या 
मानसशास्त्रीय कोड्यािे स्पष्टीकरण यापंैकी कोणिेही वनरीक्षण करीि नाही. 
 
 िे स्पष्टीकरण बालपणीच्या लैं वगक वसिािंामंध्ये वमळिे. एक काळ खरोखरि असा होिा, की ज्या 
वळेी मािेच्या वणथनामध्ये परुुषकलगािा उल्लखे ववपरीि वाटि नसे. लैं वगक जीवनाच्या कोड्याकडे लहान 
मुलगा आपले कुिूहल जेव्हा प्रर्म वळविो, िेव्हा त्याच्यावर स्विःच्या इंवद्रयाच्या वहिसंबधंािे प्रभतु्व 
असिे. शरीरािा हा अवयव त्याला इिका मौल्यवान आवण महत्त्वािा वाटिो, की आपल्याशी इिके साधम्यथ 
असणाऱ्या इिराचं्यामध्ये िो अनुपल्स्र्ि असेल, यावर त्यािा ववश्वास बसि नाही. इिकाि मौल्यवान असा 
इंवद्रयरिनेिा आणखी एक प्रकार आहे, या गोष्टीिा त्याला अंदाज करिा येणे शक्य नसल्यामुळे त्याला 
वस्त्रयासंह सवथ माणसानंा स्विःप्रमाणेि हा अवयव असिो, असे गृहीि धरणे भाग पडिे. या उत्साही 
संशोधकामध्ये ही पूवथकल्पना इिकी दृढ असिे, की लहान मुलींच्या जननेंवद्रयाचं्या पवहल्या वनरीक्षणाने िी 
नष्ट होि नाही. साहवजकि त्यािे आकलन त्याला असे सागंिे, की इरे् त्याच्यापेक्षा काही िरी वगेळे आहे. 
पण हा अवयव आपल्याला मुलींमध्ये आढळि नाही, हे आपल्या आकलनािे सार म्हणून स्विःशी कबलू 
करणे त्याला शक्य होि नाही. हा अवयव गैरहजर असेल, हा वविार त्याला भयकंर व असय वाटिो; 
आवण म्हणून त्याच्याशी िडजोड करण्यासाठी िो असे ठरवविो, की मुलींनाही हा अवयव आहे; पण अजून 
िो फार लहान असून नंिर त्यािी वाढ होईल. [Jahrbuch fiir Psychoanalytische und Psychopathologische 

Forschungen, Vol. I, 1909. (मनोववश्लेषणात्मक व मानसरोगविवकत्सात्मक सशंोधनािे वार्वषक) मधील वनरीक्षणे पहा.] नंिरच्या 
वनरीक्षणाने ही अपेक्षा पूणथ िालेली आढळली नाही, िर “मुलींनाही हा अवयव होिा; पण िो कापून 
टाकण्याि आला आवण त्याच्या जागी एक जखम उरली,” हा सुटकेिा आणखी एक मागथ त्याला उपलब्ध 
असिो. या महत्त्वाच्या अवयवानेि त्यािे सारे लक्ष व्यापून टाकले, िर िो त्याच्याकडून काढून घेण्याि 
येईल, अशी मध्यिंरीच्या काळाि त्याला धमकी देण्याि आलेली असिे. या दुःखी अनुभवािा वसिान्सिाच्या 
या प्रगिीमध्ये उपयोग करून घेण्याि आलेला असिो. खच्चीकरणाच्या या धमकीच्या प्रभावाखाली स्त्रीच्या 
जननेंवद्रयाबद्दलच्या आपल्या कल्पनेिा िो अर्थ लाविो. यापुढे आपल्या पौरुषाबद्दलच्या काळजीने िो 
र्रर्र कापेल; परंिु त्याि वळेी त्याच्या मिे ही कू्र वशक्षा ज्यानंा आधीि देण्याि आलेली आहे, त्या दुःखी 
प्राण्याकंडे िो विरस्काराने पाहील [१९१९ मध्ये जोडलेली िळटीप.] पाश्चात्त्य राष्ट्रामंध्ये इिक्या जोरदारपणाने वदसणाऱ्या आवण 
इिक्या अिार्वककपणाने व्यक्त होणाऱ्या ज्य-ूदे्वषािी मुळे आपल्याला येरे् शोधिा येणे शक्य आहे, हा वनष्ट्कषथ अपवरहायथ आहे, असे मला वाटिे. सुिंा 
आवण खच्चीकरण यानंा नकळि एकि मानले जािे. मानववंशाच्या आवदम काळापयंि आपण आपले िकथ  जर पोिवले, िर असा अंदाज करिा 

येिो, की सुिंा म्हणजे मलूिः खच्चीकरणािी जागा घेण्यासाठी योजलेला सौम्य पयाय असला पावहजे.]. 
 



 अनुक्रमणिका 

 खच्चीकरण–गंडाच्या प्रभतु्वाखाली येण्यापूवी, जेव्हा स्त्रीच्या सपूंणथ मूल्यभावािा त्याला अजूनही 
ववश्वास वाटि होिा, िेव्हा आपल्या वक्यावगेािा कामुक व्यापार म्हणून ‘पाहण्या’िी िीव्र इच्छा िो दाखव ू
लागला. इिरािंी जननेंवद्रये बघण्यािी, कदाविि प्रारंभी स्विःच्या इंवद्रयाशी त्यािंी िुलना करण्यासाठी, 
त्याला इच्छा होिी. आपल्या आईच्या व्यवक्तमत्त्वािून व्यक्त होणारे कामुक आकषथण, वििे जननेंवद्रय 
पाहण्याच्या उत्सुकिेमध्ये लौकरि वशगेला पोिले. िे कलगि असणार, असा त्याला ववश्वास होिा. स्त्रीला 
कलग नसिे, या नंिर वमळववलेल्या ज्ञानाने अनेक वळेा या उत्सुकिेिे विच्या ववरोधी भावनेि रूपािंर होिे. 
िी घृणेला जागा करून देिे, आवण वयाि येिाना मानवसक नपुंसकत्वािे ककवा स्त्रीदे्वषािे ककवा कायम 
स्वरूपाच्या समकलगी पुरुषसंभोगवृत्तीिे कारण बनिे. पण जो मुलगा बालपणािील लैं वगक शोधाच्या 
कालखंडािून ववशषे िपवशलवारपणाने गेलेला आहे, त्याच्या मानवसक जीवनावर स्त्रीिे कलग या एकदा 
अविशय हव्याशा वाटलेल्या वस्िूबाबििे बिीकरण न पुसिा येणाऱ्या खुणा ठेवनू जािे. पूजेिील क्षदु्र 
वस्िंूबद्दलच्या आदराप्रमाणे ज्यानंा स्त्रीिे पाऊल व पादत्राण याचं्याबद्दल आदर वाटिो, िे एके काळी 
आदरणीय असलेल्या आवण नंिर ज्यािी उणीव भासलेली आहे, अशा स्त्री-कलगािे पयायी प्रिीक म्हणनू 
स्त्रीच्या पावलाकडे पाहिाना वदसिाि. वस्त्रयािें केस कापून आनंवदि होणारे ववकृि लोक स्त्रीच्या 
जननेंवद्रयावर खच्चीकरणािी वक्या करणाऱ्या माणसािंी भवूमका नकळि वठवीि असिाि. 
 
 जोपयंि जननेंवद्रये व सवथसाधारणपणे लैं वगक काये याचं्याबद्दलिी आपली सासं्कृविक 
अवमूलनािी भावना आपण सोडि नाही, िोपयंि आपल्याला बालपणािील लैं वगकिेबद्दल योगय समज 
येणार नाही, आवण ही मावहिीही आपल्याला ववश्वसनीय वाटणार नाही. बालपणािील मानवसक जीवन 
समजण्यासाठी आपल्याला संस्कृिीच्या आवदयुगािील साम्याचं्याकडे पावहले पावहजे. अनेक वपढ्याचं्या 
दीघथकालीन मावलकेमध्ये जननेंवद्रयानंा ककवा खाजगी अवयवानंा लज्जास्पद गोष्टी, आवण लैं वगक 
वनरोधनाच्या अवधक यशस्वी बाबिीि, घृणास्पद गोष्टी मानण्यािी आपल्याला सवय आहे. [१९१९ मध्ये या 
वाक्याच्या प्रारंभी घािलेली भर : “विथमानकाळािील लैं वगक जीवनािी–ववशषेिः जे वगथ ससं्कृिी जिन करिाि, त्यािंी–पाहणी केली, िर असे 

जाहीर करण्यािा मोह होिो, की......”] आज वजविं असणाऱ्यापंकैी बहुसंख्य लोक केवळ नाइलाजाने प्रजननािे 
कायदे पाळिाि. पण त्यामुळे आपल्या मानवी प्रविष्ठेिे अधःपिन होिे आवण विच्या वनयमािें आपण उल्लंघन 
करिो, असे त्यानंा वाटि राहिे. लैं वगक जीवनाबद्दलच्या अन्सय कल्पनेिील आपल्यािं उरलेले अवशषे 
फक्त अववकवसि लोकाचं्यामध्ये व समाजाच्या खालच्या र्रामंध्ये आढळिाि; उच्च आवण अवधक सुससं्कृि 
लोकामंध्ये लैं वगक जीवन सांस्कृविक दृष्ट्ट्या हीन दज्यािे म्हणून लपववलेले असिे आवण अपराधी 
सदसद वववकेबिुीच्या कटु कानउघाडणीिा धोका पत्करून लैं वगक व्यापार केला जािो. मानववशंाच्या 
आवदकाळाि फार वगेळी पवरल्स्र्िी होिी. मुळाि जननेंवद्रये म्हणजे वजविं व्यक्तींच्या अवभमानािे व आशिेे 
स्र्ान होिे. देविापं्रमाणे त्यािंी पूजा केली जाि असे आवण त्याचं्या कायािे दैवी स्वरूप मानवाने नव्याने 
आत्मसाि केलेल्या सवथ व्यापारावंर आरोवपि केले जाई, यािी आपल्याला संस्कृिीच्या अभ्यासकानंी 
पवरश्मपूवथक केलेल्या संग्रहावरून खात्री पटिे. संस्कृिीच्या मूलभिू घटकांच्या उन्नयनािून दैविाचं्या 
अनंि आकृिी उत्पन्न िाल्या. अवधकृि धमथ व लैं वगक व्यापार यामंधील नािे सवथसामान्सय जावणवपेासून 
आधीि लपलेले होिे. अशा काळाि गुप्त पंर्ानंी िे पंर्ीयामंध्ये वजविं ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले. सासं्कृविक 
ववकासक्मामध्ये, शवेटी लैं वगकिेमधून धार्वमकिा व पाववत्र्य या गोष्टी इिक्या वपळून काढण्याि आल्या 
होत्या, की वििे अवशषे विपाडासारखे विरस्कृि बनले. परंिु जननेंवद्रय-पूजेिे अत्यंि प्रािीन प्रकारही 
अगदी अवलकडच्या काळापयंि दाखवनू देिा येिाि आवण आजच्या मानवाच्या भाषा, आिार व अंधववश्वास 
याचं्यामध्ये या ववकासक्मािील सवथ टप्प्यािें अवशषे समाववष्ट असलेले वदसिाि, यािे मानवसक 
संस्काराचं्या स्वभावाि असलेला अववनाशीपणा लक्षाि घेिा, आपल्याला आश्चयथ वाटायला नको. [पाहा : 
Knight, Richard Payne, A Discourse on the Worship of Priapus, London, 1786, पृ. ९७.] 
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 व्यक्तीिा मानवसक ववकास म्हणजे वशंववकासक्मािी छोटी पुनरावृत्ती असिे, ही गोष्ट महत्त्वपूणथ 
जीवशास्त्रीय साम्यानंी आपल्याला दाखवनू वदली आहे. म्हणून बालमानसािे मनोववश्लेषणात्मक संशोधन 
जननेंवद्रयानंा बालपणी वदल्या जाणाऱ्या महत्त्वासंबधंी जे प्रविपादन करिे, िे आपल्याला असंभवनीय 
वाटणार नाही. अशा रीिीने, इवजप्तच्या लोकाचं्या ‘म्यूट’ या मािृदेविेिी उभयकलगी घडण आवण 
वलओनादोच्या बालवयािील मनोवनर्वमिीिील वगधाडाच्या शपेटािी उत्पत्ती यािंा सवथसाधारण उगम 
म्हणजे बालपणी आईच्या वठकाणी गृहीि धरलेले कलग होय. खरे पाहिा, देविाचं्या या स्वरूपानंा 
उभयकलगीपणािे पद त्या शब्दाच्या वैद्यकीय अर्ाने वदले जािे, िे केवळ गैरसमजामुळे. परंिु प्रत्येक 
माणसाच्या विरस्कारािा ववषय असलेल्या काही ववदू्रप व्यक्तींच्या प्रमाणे त्याचं्यापैकी एकािही स्त्रीपुरुषाचं्या 
खऱ्या जननेंवद्रयािें एकीकरण िालेले नसिे; िर आईच्या शरीराबद्दल असलेल्या मुलाच्या पवहल्या 
कल्पनेिल्याप्रमाणे, मािृत्वािी खूण असलेल्या स्िनाचं्या व्यविवरक्त पुरुषकलगही असिे. ही आदरणीय व 
फार प्रािीन काळी कल्ल्पलेली शारीवरक घडण पुराणकर्ानंी सश्िासंाठी जिन केलेली आहे. 
वलओनादोच्या मनोवनर्वमिीमध्ये वगधाडाच्या शपेटीला वमळालेल्या महत्त्वािा, आिा आपण असा अनुवाद 
करू शकिो : ‘ज्यावळेी मी मािे कोवळे कुिूहल माझ्या आईकडे वळववले, िेव्हा विच्या वठकाणी 
माझ्यासारखेि इवंद्रय आहे, असे मी ठरववले.’ वलओनादोच्या अकाली पक्व िालेल्या लैं वगक शोधािी ही 
आणखी एक साक्ष होय. आमच्या मिे िी त्याच्या संपूणथ आयुष्ट्याि वनणायक ठरली. 
 

वलओनादोच्या बालपणीच्या मनोवनर्वमिीमधील वगधाडाच्या शपेटीच्या या स्पष्टीकरणाने समाधान 
मानून उपयोग नाही, अशी िाकीद एक संवक्षप्त वविार आम्हांला देिो. आत्तापयंि आम्हालंा समजलेल्या 
अर्ापेक्षा विच्याि अवधक काही िरी समाववष्ट आहे, असे वदसिे. वििे अवधक लक्षवधेक वैवशष्ट्ट्य म्हणजे 
आईच्या अंगावर वपण्याच्या कृिीिे पाजले जाण्याि–म्हणजे एका वनल्ष्ट्क्य वक्येि िालेले रूपािंर होय. हे 
रूपािंर या घटनेला वनःसंशयपणाने समकलगी पुरुषसंबधंािे वैवशष्ट्ट्य प्राप्त करून देिे. समकलगी संबधंािी 
भावना असलेला म्हणून वलओनादो जीवनाि वावरला, या ऐविहावसक संभवनीयिेमुळे एक प्रशन उपल्स्र्ि 
होिो. बालपणी आपल्या आईशी असलेले वलओनादोिे संबंध व उत्तरायुष्ट्याि वदसून आलेली त्यािी, फक्त 
आदशावस्रे्िील का होईना, समकलगी पुरुषसंभोगवृत्ती, यामंध्ये काही कायथकारण सबंंध असावा, असे ही 
मनोवनर्वमिी सूविि करीि नाही का? असा संबधं असिो, एवढेि नव्हे, िर िो खरोखर अविशय घवनष्ठ व 
अपवरहायथ असिो, ही वस्िुल्स्र्िी समकलगसंभोगी परुुष–रुगणाचं्या मनोववश्लेषणात्मक संशोधनािून 
आम्हालंा माहीि नसिी, िर वलओनादोच्या ववरूप स्मृिीवरून असा वनष्ट्कषथ काढण्यािे धाडस आम्ही केले 
नसिे. 
 
 आपल्या लैं वगक जीवनावर असलेल्या कायद्याच्या बंधनावंवरुि आजकाल जोरदार िळवळ करीि 
असलेल्या समकलगसंभोगी पुरुषानंा, आपण म्हणजे कलगव्यवस्रे्िील मधली ल्स्र्िी ककवा ‘िृिीय कलग’, 
अशी सैिाल्न्सिक प्रवक्त्याचं्या द्वारा आपली ववकली करणे आवडिे. दुसऱ्या शब्दािं असे म्हणिा येईल, की 
बीजािून वनष्ट्पन्न होणाऱ्या जीवशास्त्रीय वनणायक घटकाचं्या सक्तीमुळे आपण जे सुख स्त्रीपासून घेऊ शकि 
नाही, िे आपल्याला पुरुषाकडून घेणे भाग पडिे, असे िे प्रविपादन करिाि. त्यांच्या मागण्यानंा दयाळू 
दृवष्टकोनािून मान्सयिा देण्यािी आपल्याला वकिीही इच्छा असली, िरी समकलगी पुरुषसंभोगवृत्तीिा 
मानवसक उगम वविाराि न घेिा मांडण्याि आलेल्या त्याचं्या वसिान्सिाबंद्दल आपण सयंम बाळगला 
पावहजे. ही त्रुटी भरून काढण्यािे व समकलगसंभोगी पुरुषांिी ववधाने िपासून घेण्यािे साधन 
मनोववश्लेषणशास्त्र पुरवविे. र्ोड्या लोकाचं्या बाबिीिि ही कामवगरी मनोववश्लेषणशास्त्राने पार पाडली, हे 
खरे असले, िरी आत्तापयंिच्या सवथ संशोधनािे वनष्ट्कषथ आश्चयथकारकरीत्या समान आहेि [हे सशंोधन 
करणाऱ्यामंध्ये आय्. सडॅ गर हे प्रमुख होि. माझ्या स्विःच्या अनुभवाच्या आधारावर मी त्याचं्या वनष्ट्कषांिे साराशंरूपाि समर्थन करू शकिो. 



 अनुक्रमणिका 

ववएन्नािे स्टेकेल, ब्यूडापेस्टिे फेरेन्सिी, व न्सयूयॉकथ िे वब्रल यानंी हेि वनष्ट्कषथ काढले आहेि, यािीही मला जाणीव आहे.]. आमच्याकडे 
आलेल्या सवथ समकलगसंभोगी पुरुषामंध्ये स्त्रीबद्दल, वनयमिः आईबद्दल, बालपणीच्या अगदी पवहल्या 
कालखंडाि व्यक्त असलेले व उत्तरायुष्ट्याि पूणथपणाने ववसरले गेलेले एक फार िीव्र कामुक आकषथण होिे. 
आईच्याि अविपे्रमामुळे हे आकषथण वनमाण ककवा संमि िाले होिे, पण बालपणाच्या कालखंडािील 
वपत्यािी वनवृत्ती ककवा अनुपल्स्र्िी यामुळेही त्याला मदि िाली होिी. सडॅगर या वस्िुल्स्र्िीवर भर देिो, 
की त्याच्याकडील समकलगसंभोगी पुरुष–रुगणाचं्या मािा अनेक वळेा पुरुषी ककवा बळकट स्वभाववैवशष्ट्टे्य 
असलेल्या होत्या आवण वपत्याला कुटंुबािील त्याच्या स्र्ानापासून दूर लोटणे त्यानंा शक्य िाले होिे. हीि 
गोष्ट माझ्याही वनरीक्षणाि काही वळेा आली आहे. परंिु ज्यािंा वपिा सुरुवािीपासून अनुपल्स्र्ि होिा ककवा 
लौकर अदृशय िाला आवण त्यामुळे मुलगा पूणथपणाने स्त्रीच्या प्रभावाखाली होिा, अशा रुगणानंी माझ्यावर 
अवधक ठसा उमटवला. जवळजवळ असे वदसिे, की समर्थ वपत्यािी उपल्स्र्िी, ववरुिकलगी व्यक्तींमधून 
वनवड करण्यासबंंधीच्या योगय वनणथयािी, मुलाच्या बाबिीि खात्री देईल [१९१९ मध्ये जोडलेली िळटीप] समकलगी 
पुरुषसभंोगवृत्तीच्या आपल्या आकलनाि वनःसशंयपणाने भर घालणाऱ्या दोन वस्िुल्स्र्िी मनोववश्लषेणात्मक सशंोधनाने वनदशथनास आणल्या 
आहेि. अर्ाि या लैं वगक ववकृिीिी एवढी दोनि कारणे आहेि, असे नव्हे. पवहली वस्िुल्स्र्िी म्हणजे कामुक गरजािें मािेशी बिीकरण. यािा 
उल्लेख वर केलाि आहे. दुसरी वस्िुल्स्र्िी पुढील ववधानाि अनुस्यूि आहे. प्रत्येकजण–अगदी सवथसामान्सय माणूसही–समकलगसभंोगी ववषयािी 
वनवड करण्यास समर्थ असिो; आयुष्ट्याि कधी ना कधी िरी त्याने िी केलेली असिे; आवण िो सुप्त मनामध्ये विला अजूनही विकटून असिो, ककवा 
बळकट ववरोधी दृवष्टकोनानंी स्विःिे विच्यापासून सरंक्षण करिो. आपल्याला िृिीयकलगी समजावे, ही समकलगसभंोगी माणसािंी मागणी आवण 
जन्समजाि व सपंावदि समकलगसभंोगवतृ्तींमधील हा महत्त्वािा फरक आहे, अशी समजूि, या दोहोंिा शवेट या दोन शोधानंी केला. एखाद्यामध्ये 
वभन्नकलगीय व्यक्तीच्या शारीर वैवशष्ट्ट्यािें अल्स्ित्व (शारीर उभयकलवगत्वाने परुवलेला वहस्सा) समकलगी पुरुषसभंोगािा ववषय म्हणून व्यक्त वनवड 
होण्यास अविशय अनुकूल असिे, परंिु िे वनणायक नसिे. वैज्ञावनक क्षते्रामध्ये समकलगी पुरुषसभंोगी व्यक्तींच्या विीने जे बोलिाि, िे 

मनोववश्लेषणाने प्रस्र्ावपि केलेल्या वनष्ट्कषापासून काही वशकू शकलेले नाहीि, हे खेदपूवथक नमूद केले पावहजे.]. 
 
 या प्रार्वमक अवस्रे्नंिर एक रूपािंर घडून येिे. या रूपािंराच्या प्रवक्या आम्हालंा माहीि आहेि, 
परंिु त्याचं्या पे्ररक शक्तीिे आकलन आम्हालंा अजून िालेले नाही. आईबद्दलिे पे्रम जाणीवपूवथक वाढि 
राहू शकि नाही. त्यामुळे िे वनरोधनाि ववलीन होिे. स्विःिी आईच्या जागी कल्पना करून, स्विःला 
विच्याशी एकरूप मानून आवण स्विःिे व्यवक्तमत्त्व आदशथ म्हणून स्वीकारून, मुलगा आईबद्दलच्या आपल्या 
पे्रमािे वनरोधन करिो. या आदशािे स्विःशी असलेले साम्य त्याला पे्रमव्यक्तीिी वनवड करिाना मागथदशथन 
करिे. अशा रीिीने िो समकलगसंभोगी होिो; खरे पाहिा िो आत्मकामुकिेच्या टप्प्याकडे परििो. कारण 
त्याच्यािला वाढिा प्रौढ आिा ज्या मुलावंर पे्रम करिो, िी मुले म्हणजे बदली व्यक्ती ककवा स्विःच्या 
बावलश व्यवक्तत्वािी पनुरुज्जीवने असिाि. आवण त्यािी आई त्याच्यावर जसे पे्रम करि होिी, िसेि िो 
त्याचं्यावर करिो. आत्मरिीच्या मागावर त्याला आपली पे्रमव्यक्ती सापडिे, असे आम्ही म्हणिो, कारण 
ज्याला इिर कोणिीही गोष्ट आपल्या प्रविकबबापेक्षा अवधक सुख देऊ शकि नसे आवण जो स्विःच्याि 
नावाच्या सुंदर फुलाि रूपािंवरि िाला, अशा मुलाला ग्रीक परुाणकरे्ने नार्वससस् म्हटले आहे. [फ्रॉयड्ने 
केलेला ‘नार्वसवसिम्’ िा पवहला मुवद्रि उल्लखे या पूवी काही मवहनेि प्रकावशि िाला होिा. Three Essays (1905) च्या १९१० मध्ये प्रकावशि 
िालेल्या दुसऱ्या आवृत्तीला जोडलेल्या एका िळटीपेि िो आढळिो. ‘मनोववश्लेषण ससं्रे्’ च्या १० नोव्हेंबर, १९०९ रोजी भरलेल्या सभेि ही 
सकंल्पना त्याने माडंली होिी.] 

 
 या िऱ्हेने समकलगसंभोगी िालेला पुरुष आपल्या अबोध मनाि आपल्या आईच्या स्मृविवित्राशी 
ल्स्र्रावलेला असिो, या ववधानािे सखोल मानसशास्त्रीय ििा समर्थन करिाि. आईवरील आपल्या पे्रमािे 
वनरोधन करून आपल्या अबोध मनाि िो त्यािी जपणकू करिो आवण पुढील काळाि विच्याशी एकवनष्ठ 
राहिो. अशा रीिीने वप्रयकर म्हणून िो मुलािंा पाठलाग करिाना वदसिो, िेव्हा िो खरे पाहिा, आपल्या 
आईशी प्रिारणा करावयास लाव ू शकणाऱ्या वस्त्रयापंासून िो दूर पळि असिो. रुगण व्यक्तींच्या प्रत्यक्ष 
वनरीक्षणािून आम्ही असे दाखव ूशकलो, की जो, वरवर पाहिा, फक्त पुरुषाकंडून येणाऱ्या िेिकािें ग्रहण 
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करिाना वदसिो, िो वस्िुिः वस्त्रयामंधून बाहेर पडणाऱ्या आकषथणानंी इिर सवथसामान्सय पुरुषापं्रमाणेि 
प्रभाववि होिो. परंिु ग्रहण केलेल्या िेिकािंी पुरुषव्यक्तीवर बदली करण्यािी िो प्रत्येक वळेी त्वरा करिो 
आवण, अशा रीिीने ज्या प्रवक्येमधून त्याने समकलगसभंोगवृत्ती स्वीकारलेली असिे, त्या प्रवक्येिे िो 
वारंवार पनुराविथन करिो. 
 
 समकलगी पुरुषसंभोगाच्या मानवसक उगमाबद्दलच्या या स्पष्टीकरणाच्या महत्त्वािा अविरेक 
करण्यािी आम्हालंा अवजबाि इच्छा नाही. ही स्पष्टीकरणे समकलगसंभोगी पुरुषाचं्या प्रवक्त्याचं्या अवधकृि 
वसिान्सिाच्या पूणथ ववरोधी आहेि, हे अगदी स्पष्ट आहे. परंिु या समस्येिे अवंिम स्पष्टीकरण देण्याइिकी िी 
समावशेक नाहीि, यािी आम्हालंा जाणीव आहे. व्यावहावरक कारणामुंळे आपण वजला समकलगी 
पुरुषसंभोगवृत्ती म्हणिो, वििा उगम दडपण आणणाऱ्या ववववध मानसशास्त्रीय लैं वगक प्रवक्यामंध्ये असू 
शकिो; आवण आम्ही ओळख पटवनू वदलेली प्रवक्या ही कदाविि अनेकींपेकी फक्त एक असून समकलगी 
पुरुषसंभोगाच्या फक्त एकाि प्रकाराशी िी संबंवधि असू शकेल. समकलगी पुरुषसंभोगाच्या आमच्या 
प्रकारामध्ये आम्हालंा हव्या असलेल्या अटी पूणथ करणाऱ्या रुगणािंी संख्या, त्या अटींिा पवरणाम 
ज्याचं्यामध्ये वदसिो, अशा रुगणाचं्यापेक्षा वकिी िरी जास्ि आहे, हे आम्हालंा कबलू केले पावहजे. म्हणनू 
ज्याचं्या आधारे समकलगी पुरुषसंभोगवृ िीिे सवथ प्रकार अनुमावनि करण्यािी एखाद्याला अन्सयर्ा सवय 
होिी, अशा अज्ञाि शारीवरक घटकािें िर्ाकवर्ि सहकायथ आम्हीसुिा नाकारू शकि नाही. ज्याच्या 
वगधाडासंबधंीच्या मनोवनर्वमिीपासून आपण सुरुवाि केली, िो वलओनादो खरोखर समकलगी 
पुरुषसंभोगवृत्तीच्या या प्रकारािील होिा, अशी जर एक बळकट गृहीि कल्पना नसिी, िर समकलगी 
पुरुषसंभोगवृत्तीच्या आम्ही अभ्यावसलेल्या प्रकाराच्या मानवसक उगमाि वशरण्यािे आम्हांला कारण नव्हिे. 
[समकलगी पुरुषसभंोगवृत्तीिे व विच्या उत्पत्तीिे अवधक सवथसाधारण वववेिन फ्रॉयड्च्या Three Essays च्या पवहल्या वनबंधाि, ववशषेिः १९१० िे 
१९२० च्या दरम्यान त्याला जोड वदलेल्या एका दीघथ िळटीपेि सापडेल.] 

 
 या र्ोर कलाविं व संशोधकाच्या लैं वगक वागणकुीबद्दल फार र्ोडी मावहिी उपलब्ध असली, िरी 
त्याच्या समकालीनाचं्या साक्षी फारशा भरकटलेल्या नसाव्याि, या संभावनीयिेवर आपल्याला ववश्वास 
ठेवला पावहजे. या परंपरेनुसार, उच्चिर प्रयत्नामुंळे मानवाच्या सामान्सय पाशवी गरजाचं्या पािळीपेक्षा जण ू
काही वर उिलले गेल्याप्रमाणे त्यािी लैं वगक गरज व व्यापार असाधारणपणे कमी होिे, असे वदसिे. 
लैं वगक समाधान वमळवण्यािा त्याने, कधी का होईना प्रयत्न केला होिा का; केला असल्यास कुठल्या 
पििीने, की िे समाधान अवजबाि नसले, िरी त्यािे िालि असे, याबद्दल अवनवश्चििा आहे. िरीही जे 
भावनाप्रवाह इिरानंा अपवरहायथपणाने लैं वगक कमाकडे नेिाि, िे आम्ही त्याच्यािही शोधणे समर्थनीय 
ठरेल; कारण व्यापक अर्ाच्या, लैं वगक इच्छेने–कामपे्ररणेने–ज्याच्या ववकासाि आपला वाटा उिललेला 
नाही, अशा मानवी मानवसक जीवनािी आपल्याला कल्पना करिा येि नाही : मग त्या कामपे्ररणेने मूळ 
ध्येयापासून खूप माघार घेिलेली असो ककवा अमलाि येण्यास विला प्रविबंध िालेला असो. 
 
 न बदललेल्या लैं वगक इच्छेच्या खुणांव्यविवरक्त इिर कशािीही वलओनादोमध्ये अपेक्षा करण्यािी 
आपल्याला जरुरी नाही. पण या खुणा एकाि वदशकेडे बोट दाखवविाि आवण समकलगसंभोगी पुरुषामंध्ये 
त्यािी गणना करायला आपल्याला मुभा देिाि. त्याने आपले वशष्ट्य म्हणून फक्त लक्षवधेक रूप असलेल्या 
मुलानंा व िरुणानंाि नेहमी घेिले, यावर आत्तापयथन्सि नेहमीि भर देण्याि आला आहे. वशष्ट्याचं्या बाबिीि 
िो दयाळू व समजूिदार असे; आवण िे आजारी असिाना त्यािंी, आईने आपल्या मुलािंी करावी, िशी, 
त्याच्या आईने त्यािी केलेली असावी, िशी, िो स्विः शुश्ुषा करी. त्याचं्या हुशारीपेक्षा रूपामुळे त्याने 
त्यािंी वनवड केलेली असल्यामुळे त्याचं्यापैकी कोणीही–िेिारे दा सोस्िो, जी. बोल्त्रावफओ, आन्सदे्रआ 
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सालावअनो, फॅ्रन्सिेस्को मेल्िी, ककवा इिर कोणी–कधी प्रमुख कलाविं बनले नाही. त्याचं्यापैकी 
बहुिेकजण आपल्या गुरूपासून स्विःला स्विंत्र करू शकले नाहीि आवण त्याच्या मृत्यूनंिर, कलेच्या 
इविहासाि अवधक वनवश्चि िेहरेपट्टी न ठेविा, िे अदृशय िाले. आपल्या वनर्वमिीमुळे त्यािे वशष्ट्य म्हणवनू 
घेण्यािा हक्क वमळवलेल्या इिरानंा, उदाहरणार्थ, सोडोमा हे टोपणनाव असलेल्या लुईनी व बाझ्िी यानंा 
िो बहुधा व्यवक्तशः ओळखि नव्हिा. 
 
 आपल्या वशष्ट्याशंी असलेल्या वलओनादोच्या वागणकुीि लैं वगक हेिू नक्कीि नव्हिे, आवण 
विच्यावरून त्याच्या लैं वगक वैवित्र्याबद्दल कोणिाही वनष्ट्कषथ काढिा येणार नाही, या हरकिीला आम्हालंा 
िोंड द्याव ेलागेल, यािी आम्हालंा जाणीव आहे. याववरुि व संपूणथ सावधवगरीसह आम्ही असे ववधान करू 
इल्च्छिो, की आमिी कल्पना या श्ेष्ठ कलाविंाच्या वागणुकीिील अन्सयर्ा गढू रावहली असिी, अशी काही 
वववित्र वैवशष्ट्टे्य स्पष्ट करिे. वलओनादोने एक दैनंवदनी ठेवली होिी. आपल्या बारीक अक्षराि त्याने 
विच्याि उजवीकडून डावीकडे, फक्त स्विःसाठीि असलेल्या नोंदी केल्या. या दैनंवदनीि त्याने स्विःला 
उदे्दशून ‘िू’ वापरले आहे, यािी नोंद घेिली पावहजे. “गुरू लुक्काकडून वगथमूळािंा गुणाकार वशक.” [Solmi, 

E. Leonardo da Vinci (एमी वहशथबगेथने केलेला जमथन अनुवाद), Berlin, 1908. पृ. १५२.] “गुरू दबाक्को विुथळािा वगथ िुला दाखव ू
दे.” [वकत्ता, पृ, २०३.] ककवा एका प्रवासप्रसंगी त्याने आपल्या दैनंवदनीि नोंद केली : “माझ्या बागेबद्दलच्या 
कामासंाठी मी वमलानला जाि आहे... दोन मोठ्या वपशव्या करायला टाक. बोल्त्रावफओला त्यािी टवनंग 
लेर् िुला दाखवायला सागं, आवण त्याला त्याच्यावर एक वहरा िकिकीि करू दे. गुरू आन्सदे्रआ इल  
िोदेस्कोकडे पुस्िक ठेव.” [दुसऱ्या एखाद्या माणसाकडे दैनंवदन कबुलीजबाब देण्यािी सवय असलेल्या आवण त्या माणसािा पयाय 
म्हणून दैनंवदनीिा उपयोग करणाऱ्या माणसाप्रमाणे वलओनादो वागि असल्यािे येरे् वदसिे. हा माणूस कोण असावा, यासबंंधीच्या अनुमानासाठी 

पाहा : Merezhkovsky, पृ. ३६७] ककवा अगदी वगेळी अर्थपूणथिा असलेला वनश्चय त्याने वलवहला : “िू आपल्या 
प्रबंधाि, पृथ्वी ही िंद्रासारखा ककवा िंद्राशी साम्य असलेला एक िारा आहे, हे दाखवले पावहजेस आवण 
अशा रीिीने आपल्या जगािे उच्चकुलीनत्व वसि केले पावहजेस.” [Herzfeld, M. Leonardo da Vinci : Der Denker, 
Forscher, und Poet (वलओनादो दा कविी : वविारवंि, सशंोधक, आवण कवी), Jena, 1906. पृ. १४१.] 

 
 इिर मत्यथ व्यक्तींच्या दैनंवदन्सयापं्रमाणेि समकालीन सवावधक महत्त्वाच्या घटनािंा फार र्ोड्या 
शब्दािं उल्लखे करीि ककवा त्याचं्याकडे अवजबाि दुलथक्ष करीि ही दैनंवदनी पुढे सरकिे. विच्याि काही 
र्ोड्या नोंदी आपल्याला अशा आढळिाि, की ज्याचं्या वैवित्र्यामुळे वलओनादोच्या सवथ िवरत्रकारानंी 
त्यािंा उल्लेख केला आहे. या श्ेष्ठ कलाविंाच्या क्षलु्लक खिाच्या संबंधीिी टािणे त्या नोंदी दाखवविाि. हे 
खिथ, जणू काही पढीक व अविशय कंजूष असलेल्या कुटंुबाच्या वपत्याप्रमाणे, क्लेशदायक काटेकोरपणाने 
वलवहले गेले आहेि. असे असिानाही त्याने याहून मोठ्या रकमा खिथ केल्या ककवा घरगुिी व्यवस्र्ापनाि 
हा कलाविं कुशल होिा, असे दाखववणारी एकही नोंद आढळि नाही. या वटपणािील एक वटपण आन्सदे्रआ 
सालाइनो या आपल्या वशष्ट्यासाठी त्याने ववकि घेिलेल्या नवीन िगयासंबधंी आहे : [हे शब्द Merezhkovsky िे 
(पूवोद धृि, पृ. २३७) आहेि.] 

 
रुपेरी ब्रोकेड .. वलरा १५, सोल्डी ४ 
िालरीसाठी लाल मखमल .. ” ९, ” ० 

गोफ .. .. ” ०, ” ९ 

बटणे .. . ” ०, ” १२ 
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 आणखी एका िपवशलवार नोंदीमध्ये आणखी एका वशष्ट्यािे ककवा मॉडेलिे दुगुथण व िोरीच्या प्रवृत्ती 
याचं्यामुळे त्याला कराव्या लागलेल्या खिािा िपवशलवार वहशबे आहे : “२१ एवप्रल १४९० रोजी मी हे 
पुस्िक सुरू केले आवण घोडाही परि सुरू केला. [फॅ्रन्सिेस्को स्फोिाच्या अश्वारूढ पुिळ्यािा घोडा.] १४९० मध्ये 
मगॅडेलेनच्या वदवशी वयाच्या १०व्या वषी जाकोमो माझ्याकडे आला. (समासािील नोंद : िोरटा, लबाड, 
आडमुठा, हावरट). दुसऱ्या वदवशी मी त्याच्यासाठी दोन सदरे, एक ववजार व एक जाकीट मागववले आवण 
उपयुथक्त वस्िंूच्यासाठी मी पैसे बाजूला काढून ठेविाि त्याने िे माझ्या पावकटािून िोरले आवण मला 
पूणथपणाने खात्री होिी, िरी त्याला िे कबूल करायला लावणे कधीही शक्य िाले नाही. (समासािील नोंद 
: ४ वलरा.....)”. अशा रीिीने या छोट्या मुलाच्या दुष्ट्कृत्याबद्दलिा वृत्तािं िालू राहिो आवण खिाच्या 
िपवशलाबरोबर संपिो : “पवहल्या वषी, एक िगा, २ वलरा : ६ सदरे, ४ वलरा : िीन जावकटे, ६ वलरा : 
पायमोज्याचं्या िार जोड्या, ७ वलरा, इत्यादी.” [सपूंणथ उिारा Marie Herzfeld (पूवोद धृि, प.ृ ४५) मध्ये आढळिो.] 

 
 क्षुद्र दुबथलिा व वैवित्र्ये यांच्या आधाराने आपल्या नायकाच्या मानवसक जीवनािील कोडे सोडववणे 
ही गोष्ट ज्या िवरत्रकाराचं्या दृष्टीने सवांि गैरलागू होिी, अशा वलओनादोच्या िवरत्रकारानंी या वववित्र 
वहशबेाचं्या संदभाि असा शरेा मारणे साहवजकि होिे, की िे वहशबे गुरूिा वशष्ट्याचं्या बाबिीिला 
दयाळूपणा व समजूिदारपणा यावंर जोर देिाि. पण त्यामुळे वलओनादोच्या वागणकुीच्या नव्हे, िर वििे हे 
पुराव े त्याने आपल्यासाठी ठेवले, या वस्िुल्स्र्िीच्या स्पष्टीकरणािी गरज आहे, ही गोष्ट िे ववसरिाि. 
आपल्या दयाळूपणािे पुराव ेिोरट्या मागाने आमच्या हािाि ठेवण्यािा हेिू वलओनादोवर लादणे अशक्य 
असल्यामुळे, अन्सय एखाद्या भावनात्मक हेिूमुळे हे वलवहणे त्याला भाग पडले, असे आम्हालंा गृहीि धरले 
पावहजे. हा हेिू कोणिा होिा, याच्यासंबधंी अनुमान करणे सोपे नाही; आवण वलओनादोच्या कागदपत्रामंध्ये 
सापडलेल्या दुसऱ्या एका वहशबेािा आधार नसिा, िर आम्हालंा कोणिाही हेिू सुिवविा आला नसिा. हा 
वहशबे त्याच्या ववद्याथ्यांच्या कपड्याबंद्दलच्या व िमत्कावरकपणाने क्षलु्लक असलेल्या ित्सम नोंदींवर प्रखर 
प्रकाश टाकिो. [Merezhkovsky, (पूवोद घृि) पृ. ३७२ : हाि खिथ बरेि बदल असलेल्या स्वरूपाि सोल्मीने (पृ. १०४) वदला आहे या 
वस्िुल्स्र्िीिा उल्लेख, वलओनादोच्या खाजगी आयुष्ट्याबद्दलच्या मुळाि अपुऱ्या असलेल्या मावहिीच्या अवनवश्चिपणािे दुःखद उदाहरण म्हणून मी 
करिो. सवांि गंभीर बदल म्हणजे ‘फ्लोवरन्सस’ ऐवजी ‘सोल्डी’ िा वापर. असे गृहीि धरिा येईल, की या जमाखिािील फ्लोवरन्सस म्हणजे जुने 
सुवणथ फ्लोवरन्सस नव्हिे िर नंिरच्या काळाि वापराि आलेले १ २/३ वलरे ककवा ३३ १/३ सोल्डी या ककमिीिे फ्लोवरन्सस. कॅिेवरना ही वलओनादोच्या 
घरािी काही काळ देखभाळ केलेली मोलकरीण होिी, असे सोल्मी म्हणिो. या जमाखिािी ही दोन रूपे ज्या आधारावरून घेण्याि आली, िो मला 
उपलब्ध िाला नाही. [फ्रॉयड च्याि पसु्िकाच्या वगेवगेळ्या आवतृ्त्यािं वदलेले आकडे काही प्रमाणाि वेगवगेळे असल्यािे आढळिे. ‘शवपेटीिी 
वाहिूक’ यासाठी िालेला खिथ १९१० मध्ये १२, १९१९ व १९२३ मध्ये १९ आवण १९२५ पासूनच्या आवतृ्त्यामंध्ये ४ फ्लोवरन्सस वदला आहे; १९२५ पूवी 
‘कू्स वाहून नेणे व उभारणे’ यासंाठी वदलेला खिथ ४ फ्लोवरन्सस होिा, िर १९२५ पासून िो १२ प्लोवरन्सस असा देण्याि आला. इिॅवलअन्  व 
इंग्रजीमधील सपूंणथ सवंहिेच्या अवलकडील आवृत्तीसाठी पाहा : Richter, J. P. The Literary Works of Leonardo da Vinci, London, 1939 
(दुसरी आवृत्ती) खंड २, पृ. ३७९.] 

 

कॅिेवरनाच्या मृत्यूनंिर िालेला दफनािा खिथ .. २७ फ्लॉवरन्सस. 

दोन पौंड मेण .. .. १८ ” 

शवपेटीिी वाहिूक .. .. १२ ” 

कू्स वाहून नेणे व उभारणे यासंाठी .. ४ ” 
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घंटा वाजववणे .. .. २ ” 

र्डगे खणणाऱ्यानंा .. .. १६ ” 

परवानगीसाठी अवधकाऱ्यानंा .. .. १ ” 

पूवीिा खिथ : एकूण .. १०८ फ्लॉवरन्सस 

डॉक्टर .. .. ४ ” 

साखर व मेणबत्त्या .. .. १२ ” 

 एकूण .. १२४ फ्लॉवरन्सस 

 
 ही कॅिेवरना कोण होिी, हे सागंू शकणारा मेरेज्कोवस्की हा एकमेव लेखक आहे. दोन वगेवगेळ्या 
छोट्या नोंदींवरून [“१६ जुलै १४९३ रोजी कॅिेवरना आली.” “जोववॅनया, –अद भिु िेहेरा–रुगणालयाि कॅिेवरनािी भेट घे आवण िौकशी 

कर.”], िो असा वनष्ट्कषथ काढिो, की िी वलओनादोिी आई होिी. ल्व्हंिीिी ही गरीब वकसान स्त्री १४९३ 
मध्ये, त्यावळेी ४१ वय असलेल्या आपल्या मुलाला भेटण्यासाठी, वमलानला आली. या भेटीिि िी आजारी 
पडली आवण वलओनादोने विला रुगणालयाि नेले. विच्या मतृ्यूनंिर विच्या मुलाने वििा अंत्यववधी इिक्या 
र्ाटामाटाने साजरा केला. 
 
 अदभिुरम्य कर्ाचं्या या मानसशास्त्रीय लेखकािा हा वनष्ट्कषथ पुराव्याने वसि करिा येणे शक्य 
नाही. परंिु िो इिक्या अिंगथि संभवनीयिावंर दावा सागंू शकिो, आवण वलओनादोच्या भाववनक 
कृिींबद्दल आपल्याला माहीि असलेल्या प्रत्येक गोष्टीबरोबर िो इिका व्यवल्स्र्ि जुळिो, की त्यािा अिकू 
म्हणून स्वीकार करणे मी नाकारू शकि नाही. आपल्या भावनानंा संशोधनाच्या जोखडाखाली बळाने 
डाबंण्याि व त्यािंा मुक्त उद गार दडपण्याि वलओनादो यशस्वी िाला होिा. परंिु वनरोधनाला वािा 
फोडणारे काही प्रसंग त्याच्याही आयुष्ट्याि होिे. एके काळी वजच्यावर त्याने अविशय उत्कट पे्रम केले, त्या 
आईिा मृत्यू हा अशा प्रसंगापंैकी एक होिा. दफनखिाच्या या जवळजवळ न ओळखिा येण्याइिक्या 
ववकृि वहशबेािून िो आईबद्दलच्या आपल्या शोकािे आमच्यासाठी वनवदेन करिो. अशी ववकृिी कशी 
वनमाण िाली असावी, यािे आम्हालंा आश्चयथ वाटिे आवण सवथसाधारण मानवसक प्रवक्याचं्या दृवष्टकोनािूंन 
पाहिा आम्हालंा वििे आकलन होि नाही, हे नक्की. परंिु मज्जाववकृिीच्या असाधारण पवरल्स्र्िीमध्ये, 
ववशषेिः िर्ाकवर्ि अवनवायथकृविपे्ररणेच्या मज्जाववकृिीमध्ये आम्हालंा अशा यंत्रणांिा पवरिय आहे. येरे् 
अवधक िीव्र भावनाचं्या आववष्ट्कारािें क्षुद्र व मूखथसुिा असलेल्या कृत्यामंध्ये स्र्ानािंर िाले आहे, असे 
वदसिे. या वनरुि भावनाचं्या आववष्ट्काराला वहणकस बनववण्याि ववरोध शक्ती इिक्या प्रमाणावर यशस्वी 
िाल्या, की या भावनाचं्या िीव्रिेिे मूल्यमापन ‘कःपदार्थ’ असे करणे कुणालाही भाग पडिे. पण ज्या 
अवनवायथ सक्तीमुळे ही क्षलु्लक कमे स्विःला व्यक्त करिाि, िी सक्ती, अबोध मनाि मुळे असलेल्या पण 
जावणवकेडून नाकबलू केल्या जाणाऱ्या भावनाचं्या खऱ्या सामथ्यािा गौप्यस्फोट करिे. 
अवनवायथकृविपे्ररणात्मक मज्जाववकृिीच्या प्रवक्या लक्षाि घेिल्या, िरि, आपल्या आईच्या अंत्यववधीच्या 
खिाच्या वलओनादोने वलवहलेल्या वहशबेािे स्पष्टीकरण आपल्याला देिा येणे शक्य आहे. बालपणाप्रमाणेि 
अजूनही, कामुक छटा असलेल्या भावनानंी िो आपल्या अबोध मनाि विच्याशी बाधंला गेला होिा. 
दैनंवदनीि वििे वगेळे व अवधक प्रविवष्ठि स्मारक उभारण्याच्या त्याच्या मागाि बालपणािील 
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विच्याबद्दलच्या पे्रमाच्या, नंिरच्या काळाि िालेल्या वनरोधनािा ववरोध आडवा आला. परंिु या 
मज्जाववकृिीसंघषािा जो पवरपाक िाला, िो कृिीि उिरववणे भाग होिे आवण म्हणून उत्तरकालीनाचं्या 
दृष्टीने अनाकलनीय ठरलेला िो वहशबे त्याच्या दैनंवदनीि वलवहला गेला. 
 
 अंत्यववधीच्या खिािे हे स्पष्टीकरण त्याच्या वशष्ट्याबंद्दलच्या वहशबेाचं्या बाबिीि लागू करणे फारसे 
धाडसीपणािे आहे, असे नाही. त्यानुसार आम्ही असे म्हणू, की येरे्ही वलओनादोच्या कामपे्ररणा-संबि 
भावनाचं्या अल्प अवशषेानंी अवनवायथपणाने ववकृि प्रगटीकरण साधण्यािी घटना आपण हािाळि आहोि. 
बालपणािील त्याच्या स्विःच्या सौंदयाच्या प्रविमाि, असे आई आवण ववद्यार्ी, हे त्यािे लैं वगक ववषय 
असणार आवण–त्याच्या स्वभावावर सत्ता गाजवणारे लैं वगक वनरोधन ज्या प्रमाणाि अशा प्रगटीकरणानंा 
परवानगी देईल, त्या प्रमाणाि–त्याचं्यासाठी केलेल्या खिाच्या क्लेशदायक िपवशलवारपणाने केलेल्या 
नोंदीिील सक्ती त्याच्या बीजस्वरूप संघषाच्या गौप्यस्फोटािा स्पष्ट वनदेश करील. यावरून आम्ही असा 
वनष्ट्कषथ काढू, की वलओनादोिे पे्रमजीवन खरे पाहिा ज्यािा मानवसक ववकास आम्ही उघड करू शकलो, 
त्या समकलगी पुरुषसंभोगवृत्तीच्या प्रकारािले होिे; आवण त्याच्या वगधाडववषयक मनोवनर्वमिील समकलगी 
पुरुषसंभोगाच्या पवरल्स्र्िीिा प्रवशे आपल्याला आकलन होऊ शकेल, कारण आम्ही पूवी केलेल्या 
प्रविपादनापेक्षा त्याि काहीही उणेअवधक नाही. त्यािा अन्सवयार्थ पुढील प्रमाणे लावला पावहजे : माझ्या 
आईशी असलेल्या कामुक सबंंधािून मी समकलगसंभोगी बनलो. [आववष्ट्काराच्या ज्या घाटामंधून वलओनादोच्या वनरोवधि 
रविशक्तीला व्यक्त होण्यािी मुभा वमळाली— दुय्यम िपवशलाबंद्दलिी आस्र्ा व पैशाबद्दलिी कििा–त्यािंा गुदकामुकिेमुळे वनमाण होणाऱ्या 
स्वभाववैवशष्ट्ट्याि समावेश होिो. पाहा, माझ्या Sammulung zur Neurosenlehre, Second Series, 1909 (मज्जाववकृिीवरील लेखसगं्रह) मधील 
‘Character und Analerotik’ (स्वभाव आवण गुदकामुकिा) हा लेख : त्यािप्रमाणे Brill, Psychoanalysis, its Theories and Practical 
Applications (मनोववश्लेषण : वसिािं आवण त्यािें उपयोजन) मधील प्रकरण क्. १३, ‘Anul Eroticism and Character’ (गुदकामुकिा आवण 
स्वभाव) Saunders, Philadelphia.] 



 अनुक्रमणिका 

प्रकरि चौथे 
 
 वलओनादोिी वगधाडववषयक मनोवनर्वमिी अजूनही आमिे लक्ष वधूेन घेिे. कामक्ीडेिी फार 
स्पष्टपणाने आठवण करून देणाऱ्या शब्दािं (“आवण माझ्या ओठावंर [पाहा, प्रकरण २ मधील िळटीप क्. १] आपल्या 
शपेटीने अनेक वळेा आघाि केले आहे.”) वलओनादोने आई व मूल याचं्यामधील कामुक संबधंाच्या 
िीव्रिेवर भर वदला आहे. आईिी (वगधाडािी) कृिी व मुखप्रदेशाला वमळालेले महत्त्व याचं्यामधील 
साहियाच्या आधाराने, या मनोवनर्वमिीच्या दुसऱ्या आशय-घटकाबद्दल िटकन् अनुमान करिा येईल. 
त्यािा अनुवाद आपण पढुीलप्रमाणे करू शकिो : “माझ्या आईने माझ्या िोंडावर उत्कट िुंबनािंा वषाव 
केला.” आईकडून पाजले जाण्याच्या आवण िुबंने घेिली जाण्याच्या स्मृिीिून ही मनोवनर्वमिी िाली आहे. 
 
 आपल्या अत्यिं गुप्त, स्विःपासूनसुिा लपलेल्या, मानवसक भावना कलात्मक वनर्वमिींमध्ये व्यक्त 
करण्यािी क्षमिा दयाळू प्रकृिीने कलाविंाला बहाल केली आहे. या भावना कलाविंाला परके 
असणाऱ्याचं्यावरही, ही भावनात्मकिा कुठून येिे, हे त्यानंा सागंिा आले नाही, िरी प्रभावी पवरणाम 
करिाि. बालपणािा सवांि सामथ्यथशाली ठसा म्हणनू जी गोष्ट त्याच्या स्मृिीने जपून ठेवली, वििा 
वलओनादोच्या कलाकृिीमध्ये काहीि परुावा असू नये काय? कुणालाही त्यािंी अपेक्षा बाळगलीि पावहजे. 
मात्र कलाविंाच्या मनावरील एखाद्या ठशाने कलाकृिीि आपला सहभाग देण्यापूवी त्याला वकिी सवकंष 
रूपािंरािंा अनुभव घ्यावा लागिो, हे लक्षाि घेिा एखादी वनवश्चि गोष्ट दाखवनू देण्याच्या आपल्या अपेके्षला 
बरीि मुरड घालणे कुणालाही भाग पडिे. वलओनादोच्या बाबिीि हे ववशषेत्वाने खरे आहे. 
 
 वलओनादोच्या रंगवित्रािंा वविार करू लागिाि कुणालाही वलओनादोने आपल्या सवथ स्त्री–
आकृिींच्या ओठावंर रंगववलेल्या ववलक्षण िपाटून टाकणाऱ्या गूढ ल्स्मिािी आठवण येईल. लाबं, वक् 
ओठावंर ल्स्र्र असलेले हे ल्स्मि वलओनादोिे वैवशष्ट्ट्य मानले जािे आवण त्याला ‘वलओनादेस्क’ अशी 
पदवी देणे अवधक पसंि केले जािे. [१९१९ मध्ये जोडलेली िळटीप] कलेच्या ममथज्ञाला येरे् प्रािीन ग्रीक–ववशषेिः अेवजनामधील 
(Aegina)–वशल्पाकृिीमध्ये आढळणारे ल्स्र्र ल्स्मि आठवले; वलओनादोिे गुरु व्हेरॉल्क्यओ यानंी वनर्वमलेल्या आकृिींमध्येही त्याला कदाविि 

यासारखे काही सापडेल; आवण त्यामुळे यानंिरिे युवक्तवाद स्वीकारण्याि त्याला काही शकंा वाटिील.] वफरेन्ससेमधील मोन्ना लीिा 
देल  जोकोन्सदाच्या, एकमेवावद्विीय, सुंदर मुदे्रवरील ल्स्मिाने पे्रक्षकाचं्यावर सवांि जास्ि पवरणाम केला 
आहे आवण त्यानंा कोड्यािही टाकले आहे. या हास्यािा अन्सवयार्थ लावण्यािी गरज होिी आवण त्यािे 
अविशय वभन्नवभन्न प्रकारिे अर्थ लावण्यािही आले. परंिु त्यापंैकी एकही समाधानकारक मानला गेलेला 
नाही. गु्रअेर म्हणिो, त्याप्रमाणे, “आपल्याकडे र्ोडा वळे का होईना पाहणाऱ्यािंी डोकी वफरवण्यास, गेली 
जवळजवळ िार शिके मोन्ना लीिा कारण िाली आहे.” [Seidlitz, Leonardo da Vinci, खंड २, पृ. २८० वरून उद धृि.] 

 
 म्यूटर म्हणिो : [Muther, R. Geschichte der Malerei, Leipzig, 1909, खंड २, प.ृ ३१४.] “पे्रक्षकाला भरुळ घालिे, 
िे या हास्यािे सैिानी सौन्सदयथ. शकेडो कवींनी व लेखकानंी या स्त्रीबद्दल वलवहले आहे. िी एका क्षणी 
आपल्याकडे पाहून मोहक ल्स्मि करिाना वदसिे, िर दुसऱ्याि क्षणी विने रं्डपणाने व वनजीवपणाने 
अवकाशाि टक लावलेली वदसिे. पण विच्या ल्स्मिािे कोडे कोणालाही सोडविा आलेले नाही; विच्या 
वविारािंा अन्सवयार्थ कोणाला लाविा आलेला नाही. प्रत्येक गोष्ट, अगदी वनसगथदृशयसुिा, जणू काही 
ऐंवद्रयिेच्या कंुदपणाि र्रकापि असल्याप्रमाणे गढू व स्वप्नवि आहे.” 
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 मोन्ना लीिाच्या ल्स्मिाि दोन परस्परववरोधी घटक एकत्र आले आहेि, ही गोष्ट बऱ्याि 
टीकाकारानंा जाणवली आहे. म्हणून मयादा व मोह, अविशय वनष्ठावंि कोवळीक व िािडीच्या ववकारवश 
ऐंवद्रयिेिील हट्टीपणा यासंारख्या स्त्रीच्या पे्रमजीवनावर सत्ता गाजववणाऱ्या व पुरुषाला अनोळखी असणाऱ्या 
ववरोधािें अविशय पवरपूणथ प्रगटीकरण वफरेन्ससेच्या या सुंदरीच्या अवयवाचं्या रिनेि िाले आहे, असे िे 
म्हणिाि. म्यनू्सझ् [Mϋntz, पूवोद धृि, पृ. ४५.] पुढील शब्दािं आपले वविार व्यक्त करिो : “आपल्याभोविी गदी 
करणाऱ्या िाहत्यानंा गेली सुमारे िार शिके मोन्ना लीिा जोकोन्सदो एक दुबोध व िपाटून टाकणारे कोडे 
घालीि आहे, यािी सवांना जाणीव आहे. आिापयंि एकाही कलाविंाने (वपअेरे द कोले या टोपण 
नावाखाली स्विःला लपववणाऱ्या नाजूक लेखकािा उद गार मी उसना घेि आहे) या पििीने स्त्रीत्वािा 
नेमका अकथ  व्यक्त केलेला नाही ; कोवळीक व नखरे, नम्रिा व वनःशब्द ववषयासक्ती, स्विःला अवलप्त 
ठेवणाऱ्या हृदयािी, वविार करणाऱ्या मेंदूिी, आवण स्विःवर पहारा करणाऱ्या व िेजावशवाय आपल्यािून 
काहीही बाहेर पडू न देणाऱ्या व्यवक्तमत्त्वािी सपूंणथ गूढिा....” इिॅवलअन अजेँलो कािंीने [Conti, A ‘Leonardo 

pittore’, in Conferenze Fiorentine, Milan, 1910, पृ. ८१] लूव्हर या सगं्रहालयाि एकदा सूयथवकरणानंी हे वित्र प्रकावशि 
िालेले पावहले आवण पुढील शब्दािं आपले वविार व्यक्त केले : “त्या स्त्रीने राजघराण्यास साजेशा 
शािंपणाने ल्स्मि केले, विच्या वबवजगीषेच्या व क्ौयाच्या सहजप्रवृत्ती, जािीिे सवथ आनुववंशक गुणधमथ, 
फूस लावण्यािी व जाळ्याि पकडण्यािी इच्छा, फसवणूक करणारे आकषथण व कू्र उवद्दष्ट लपववणारा 
दयाळूपणा–हे सवथ त्या हसणाऱ्या पडद्याआडून एकाआड एक प्रगट होिे, अदृशय होिे, आवण विच्या 
ल्स्मिाच्या कवविेि ववलीन होिे.... वशव आवण अवशव, कू्र आवण सहानुभवूिपूणथ, डौलदार आवण 
माजंरीसारखी, िी हसली......” 
 
 वयाच्या सुमारे पन्नासाव्या वषी वफरेन्ससे (फ्लॉरेन्सस) ला वदलेल्या दुसऱ्या भेटीि, म्हणजे १५०३ िे 
१५०७ ही िार वष,े वलओनादोने हे वित्र रंगवले. व्हिारीच्या म्हणण्याप्रमाणे वित्रकाम िालू असिाना त्या 
स्त्रीिे मनोरंजन करण्यासाठी व विच्या िेहेऱ्यावर िे ल्स्मि वटकाव,े म्हणून त्याने अगदी वनवडक वहकमिी 
वापरल्या. त्याच्या कंुिल्याने त्यावळेी वित्रफलकावर रंगवलेल्या सवथ डौलदार सौंदयापैकी फारि र्ोडा 
भाग आत्ताच्या ल्स्र्िीिील त्या रंगवित्राि वटकून आहे. त्यािी वनर्वमिी िालू असिाना, िे कलेला शक्य 
असलेले सवोच्च वशखर मानले गेले. परंिु वलओनादोिे स्विःिे समाधान त्यामुळे िाले नाही, हे नक्की. िे 
अपूणथ आहे, असे सागंून वलओनादोने िे रंगवायला सागंणाऱ्याच्या िाब्याि वदले नाही. उलट िो िे 
आपल्याबरोबर फ्रान्ससला घेऊन गेला. विरे् पवहला फ्राल्न्ससस या त्याच्या उपकारकत्याने लूव्हर या 
संग्रहालयासाठी िे वमळववले. 
 
 मोन्ना लीिाच्या िेहेऱ्यािे कोडे न सोडविा, आपण िे काही काळ बाजूला ठेव ू आवण विच्या 
ल्स्मिाने गेल्या िारश ेवषांिील सवथ पे्रक्षकाइंिकेि या कलाविंालाही िपाटून टाकले होिे, या वनःसवंदगध 
वस्िुल्स्र्िीिी नोंद करू. हे भरुळ घालणारे ल्स्मि यानंिर त्याच्या आवण त्याच्या सवथ वशष्ट्यांच्या सवथ 
वित्रामंध्ये पुनःपुन्सहा आले. वलओनादोिे ‘मोन्ना लीिा’ हे व्यवक्तवित्र असल्यामुळे विच्याि नसलेल्या व 
आववष्ट्कारास इिक्या अवघड असलेल्या स्विःच्या एखाद्या गुणधमािी त्याने विच्या िेहऱ्याि भर घािली 
आहे, असे गृहीि धरणे आपल्याला शक्य नाही. हे ल्स्मि त्याला आपल्या वित्रवस्िूमध्ये आढळले आवण 
त्याने िो इिका आकर्वषि िाला, की यापढेु आपल्या कल्पनाशक्तीच्या सवथ मुक्त वनर्वमिींना त्याने िे बहाल 
केले, यावर ववश्वास ठेवण्यावशवाय आपल्याला गत्यंिर नाही, असे वदसिे. ही कल्पना, उदाहरणार्थ, आ. 
कान्सिॅविनोव्हाने पुढील पििीने व्यक्त केली आहे : [Konstantinowa, A. पूवोद धृि, पृ. ४५ [पृ. ४४?] 
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 “मोन्ना लीिा डेल जोकोन्सदोच्या व्यवक्तवित्राि गंुिलेल्या दीघथ कालावधीि विच्या जनानी 
िेहेऱ्यावरील सवथ नाजूक बारकाव्याशंी िो इिक्या सहानुभिू भावनेने एकरूप िाला, की त्याने या 
वैवशष्ट्ट्यानंा, ववशषेिः गूढ ल्स्मि आवण खास नजर यानंा, नंिर रंगववलेल्या ककवा रेखावंकि केलेल्या सवथ 
िेहऱ्यावंर संक्वमि केले. जोकोन्सदोिे अनुकरणात्मक वैवशष्ट्ट्य लूव्् रमधील जॉन द बॅविस्टच्या वित्रािही 
जाणव ूशकिे. परंिु लूव्हरमधील सेंट अनॅच्या वित्रािील मेरीच्या िेहऱ्याच्या आकारववशषेामंध्ये िी वैवशष्ट्टे्य 
इिर कुठल्याही वित्रािल्यापेक्षा स्पष्टपणाने ओळखू येिाि. 
 
 पण ही हकीकि वगेळी होऊ शकली असिी. जोकोन्सदोच्या ल्स्मिाने या कलाविंावर जी मोवहनी 
घािली आवण वजच्यापासून िो स्विःिी सुटका करून घेऊ शकला नाही, त्या मोवहनीच्या अवधक 
खोलवरच्या कारणािी आवशयकिा त्याच्या अनेक िवरत्रकारानंा वाटि आली आहे. वाल्टर पेटर आधुवनक 
मानवाच्या संपूणथ कामुक अनुभवािे मूिथ स्वरूप या वित्राि पाहिो. “वलओनादोच्या सवथ कलाकृिींमध्ये 
ववलसणाऱ्या व साित्याने अशुभािा स्पशथ असणाऱ्या त्या अर्ागं हास्यासंबधंी” त्याने उत्कृष्ट भाष्ट्य केले 
आहे. पुढील उद गारादं्वारा िो आपल्याला वगेळ्या मागावर नेिो : [Pater, W. पूवोद धृि, प.ृ ११७. ११८.] 

 
 “वशवाय हे वित्र म्हणजे एक व्यवक्तवित्र आहे. लहानपणापासून ही प्रविमा त्याच्या स्वप्न–वस्त्रावर 
स्पष्ट होि जािाना आपल्याला वदसिे; आवण भक्कम ऐविहावसक पुराव्याच्या अभावी, आपल्याला फक्त 
कल्पना करणे शक्य आहे, की अखेरीस मूिथ िालेली आवण दृष्टीस पडलेली हीि त्यािी आदशथ स्त्री होिी.” 
 
 मोन्ना लीिामध्ये वलओनादो स्विःलाि सामोरा गेला आवण म्हणून “ज्यामधील आकारववशषे अनंि 
काळापासून वलओनादोच्या आत्म्यामध्ये गूढ सहानुभिूीने रुजलेले आहेि,” अशा वित्राि त्याला आपल्या 
स्विःच्या स्वभावािा इिका मोठा भाग व्यक्त करणे शक्य िाले, असे म्हणिाना हेिथफेल्डच्या मनािही 
असेि काही िरी असले पावहजे. [Herzfeld, M.Leonardo da Vinci, पूवोििृ, पृ. ८८.] 

 
 या अप्रत्यक्ष सूिनािंा उलगडा करण्यािा आपण प्रयत्न करू. वलओनादो मोन्ना लीिाच्या ल्स्मिाने 
िपाटला गेला, यािे कारण त्या ल्स्मिाने त्याच्या आत्म्याि दीघथकाळ सुप्तावस्रे्ि असलेल्या कशाला िरी, 
बहुधा एखाद्या स्मृिीला, जाग आणली, हे असणे अगदी शक्य होिे. एकदा जागृि िाल्यावर त्याला 
विकटून राहण्याइिकी ही स्मृिी महत्त्वपूणथ होिी आवण नवनवीन अवभव्यक्ती विला सिि परुवीि राहणे 
त्याला भाग पडले. मोन्ना लीिासारखी एक प्रविमा वलओनादोच्या बालपणापासून त्याच्या स्वप्न–वस्त्रावर 
स्पष्ट होि गेलेली आपल्याला वदसिे, हे पेटरिे विन ववश्वसनीय व शब्दशः घेण्याच्या योगयिेिे वाटिे. 
 
 वलओनादोिे प्रारंभीिे प्रयत्न म्हणून व्हिारी ‘वस्त्रयाचं्या हसणाऱ्या िेहऱ्यािंा’ उल्लेख करिो 
[Scognamiglio वरून उद धृि, पृ. ३२.]. कोणिीही गोष्ट वसि करण्यासाठी म्हणनू वलवहलेला नसल्यामुळे 
संशयािीि असलेला हा उिारा अवधक नेमकेपणाने असा आहे [Schorn ने केलेल्या भाषािंरानुसार, खंड ३, १८४३, पृ. ६.] 
: “त्याने िरुणवयाि वस्त्रयािें काही हसणारे िेहरे िुन्सयािून घडवले; त्यािंी प्लास्टरमध्ये पुनर्वनर्वमिी 
करण्याि आली आहे. मुलािेंही काही िेहरे त्याने घडवले. एखाद्या श्ेष्ठ कलाविंाने घडववल्याप्रमाणे िे 
सुंदर होिे ......” 
 
 अशा रीिीने दोन प्रकारच्या वस्िंूच्या वित्रानंी त्यािा कलेिा सराव सुरू िाला, असे आपल्याला 
आढळिे. या वस्िू त्याच्या वगधाडववषयक मनोवनर्वमिीच्या ववश्लेषणावरून आम्ही अनुमावनि केलेल्या दोन 
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प्रकारच्या लैं वगक वस्िंूिी अपवरहायथपणे आठवण करून देिाि. जर सुंदर मुलािें िेहरे म्हणजे त्याच्या 
बावलश व्यवक्तमत्त्वािी पुनर्वनर्वमिी असेल, िर हसणाऱ्या वस्त्रया म्हणजे अन्सय काही नसून त्याच्या आईच्या, 
कॅिेवरनाच्या पनुर्वनर्वमिी होत्या; आवण त्याच्या आईकडे िे गूढल्स्मि होिे. िो िे हरवून बसला, आवण 
वफरेन्ससेच्या त्या स्त्रीमध्ये िे पनु्सहा सापडिाि िो अविशय िपाटला गेला, या शक्यिेिा संशय आम्हालंा येऊ 
लागिो. [मेरेज्कोव्स्कीने हेि गृहीि धरले आहे. वगधाडववषयक अद भिु करे्च्या वनष्ट्कषांच्या आधारावर आम्ही कल्ल्पलेल्या वलओनादोच्या 
बालपणापेक्षा त्याने कल्ल्पलेले बालपण महत्त्वाच्या बाबिीि वभन्न आहे. वलओनादोच्या स्विःच्या िेहऱ्यावर हे ल्स्मि असिे, िर परंपरा या 
योगायोगािा वृत्तािं आपल्यापयथि पोिववल्यावशवाय रावहली नसिी.] 

 
 काळाच्या दृष्टीने मोन्ना लीिाच्या अगदी जवळ असलेले वलओनादोिे रंगवित्र म्हणजे िर्ाकवर्ि 
‘लूव्हरिी सेंट ॲन’ हे होय. त्याि सेंट ॲन, मेरी व बाल विस्ि यािें वित्रण आहे. त्यामध्ये दोन्सही वस्त्रयाचं्या 
िेहऱ्यावंर िे ‘वलओनादेस्क’ ल्स्मि अविशय सौंदयथपूणथिेने विवत्रि करण्याि आले आहे. ‘मोन्ना लीिा’च्या 
वकिी आधी ककवा नंिर हे वित्र रंगववण्यास वलओनादोने सुरुवाि केली, हे शोधून काढणे अशक्य आहे. 
ज्याअर्ी दोन्सही वित्र-कृिी अनेक वष ेरंगववल्या जाि होत्या, त्याअर्ी आपल्याला असे गृहीि धरिा येिे, 
की या कलाविंािे मन त्यानंी एकाि वळेी व्यापले होिे. पण जर मोन्ना लीिाच्या िेहऱ्याच्या 
आकारववशषेािील िल्लीनिेनेि वलओनादोला आपल्या मनोवनर्वमिीच्या आधारावर सेंट ॲनिी रिना 
करण्यास प्रवृत्त केले असेल, िर िे आपल्या अपेके्षशी अविशय सुसंगि ठरेल. कारण जर जोकोन्सदोच्या 
ल्स्मिाने आपल्या आईिी स्मिृी त्याच्या मनाि जागी केली असेल, िर मािृत्वाच्या गौरवािे वित्रण करून 
त्या प्रवसि स्त्रीमध्ये आढळलेले ल्स्मि आईला परि करण्यािी िीव्र इच्छा त्याला प्रर्म िाली, हे 
आपल्याला सहजपणाने उमजू शकेल. अशा रीिीने आमिे लक्ष मोन्ना लीिाच्या व्यवक्तवित्रावरून या 
दुसऱ्या वित्राकडे वळू देण्यास आिा हरकि नाही. हे दुसरे वित्र ‘मोन्ना लीिा’ इिकेि सुंदर असून आिा 
लूव्हरमध्येि आहे. 
 
 मुलगी व नािू याचं्यासह सेंट ॲन्  हा ववषय इटलीच्या रंग वित्रकलेमध्ये क्ववििि हािाळला गेला 
आहे. काही िाले, िरी माहीि असलेल्या इिर सवांहून वलओनादोिे वित्रण फार वभन्न आहे. म्यूटर म्हणिो 
: [Muther, पूवोििृ, खंड १, पृ. ३०९.] 

 
 “हान्सस फ्रीज्, प्रौढ हॉल्ल्बन व वजरोलोमो दे वलब्री यासंारख्या कलाविंानंी ॲनला मेरीजवळ बसवनू 
त्या दोघींच्या मागे बालकाला ठेवले. याकोब कॉनेवलक्िच्या बर्वलन-वित्रापं्रमाणे इिरानंी मेरीिी छोटी 
आकृिी हािाि घेिलेली व त्या आकृिीवर बालविस्िािी अवधकि लहान आकृिी असलेली अशी सेंट ॲन 
सादर केली.” 
 
 वलओनादोच्या वित्राि, मेरी आपल्या आईच्या माडंीवर बसून पुढे वाकली आहे आवण एका छोट्या 
मेंढराबरोबर खेळणाऱ्या व बहुधा त्याला वाईट वागवलेल्या बालकाच्या वदशनेे विने आपले हाि पुढे केले 
आहेि. आजीने आपल्या न लपववलेल्या हािांपकैी एक आपल्या कमरेवर ठेवला असून िी दोघाचं्याकडेही 
अविशय आनंदी ल्स्मि करीि बघिे आहे. समूहरिना काही अंशी अनैसर्वगक आहे. पण दोन्सही वस्त्रयाचं्या 
ओठावंर खेळणारे ल्स्मि वबनिूकपणाने मोन्ना लीिाच्या वित्रािीलि असले, िरी आिा त्यािे गूढ व दुष्ट 
व्यवक्तमत्त्व नष्ट िाले आहे. िे एक शािं परमानंदावस्र्ा व्यक्त करिे. [आ. कॉन्सिॅविनोव्हा (पूवोद धृि, पृ. ४४) म्हणिे, 
“मेरी आपल्या लाडक्या मुलाकडे पे्रमाने व ल्स्मिपूवथक पाहाि आहे. वििे ल्स्मि श्ीमिी जोकोन्सदोच्या मुदे्रवरील गूढ भावािी स्मृिी जागिृ करिे.” 
मेरीबद्दल बोलिाना िी इिरत्र [पृ. ५२] म्हणिे, “जोकोन्सदोिे ल्स्मि विच्या मुदे्रवर िरळिे आहे.”] 

 



 अनुक्रमणिका 

 या वित्राि काहीसे गंुिल्यानंिर पे्रक्षकाचं्या एकाएकी लक्षाि येिे, की ज्याप्रमाणे फक्त वलओनादोि 
वगधाडववषयक मनोवनर्वमिी करू शकला असिा, त्यािप्रमाणे फक्त िोि हे वित्र रंगव ूशकला असिा. या 
वित्राि वलओनादोच्या बालपणाच्या इविहासािा एकजीव संयोग िाला आहे. त्या इविहासाच्या िपवशलांिा 
खुलासा त्याच्या आयुष्ट्यािील अत्यंि व्यवक्तगि ठशानंीि करिा येिो. आपल्या ववडलाचं्या घराि त्याला 
केवळ आपली सावत्र आई दोन्ना आल्ल्बअरेाि आढळली, असे नव्हे, िर मोन्ना ल्युवसआ ही त्यािी आजी, 
म्हणजे त्याच्या ववडलािंी आईही िेरे् होिी. आवण आज्या नेहमी असिाि, त्यापेक्षा िी त्याच्या बाबिीि 
कमी हळवी नव्हिी, असे आपण गृहीि धरू. आई व आजी यानंी संरवक्षलेल्या बाळपणािे वित्रण 
करण्यासाठी आवशयक अशा वास्िव घटना त्याला या पवरल्स्र्िीने परुववल्या असल्या पावहजेि. या वित्रािे 
आणखी एक लक्षवधेक वैवशष्ट्ट्य यापेक्षाही अवधक महत्त्वपूणथ ठरिे. मेरीिी आई आवण बालकािी आजी 
असलेली सेंट ॲन–प्रौढ असली पावहजे. परंिु येरे् िी जरी सेंट मेरीपेक्षा कदाविि काहीशी प्रगल्भ व गंभीर 
रंगववण्याि आली असली, िरी िी अजूनही िरुण असून वििे सौंदयथ वनस्िेज िालेले नाही. खरे म्हणजे 
वलओनादोने त्या बालकाला दोन आया वदल्या आहेि— त्याच्यासाठी हाि पसरलेली एक व पाश्वथभमूीस 
वदसणारी दुसरी. मािृवववशष्ट आनंदाच्या सुखी ल्स्मिाने दोघींिेही वित्रण करण्याि आले आहे. वित्रािे हे 
वगेळेपण लेखकािे आश्चयथ जागृि करण्यास िुकलेले नाही. उदाहरणार्थ, म्यूटरिा असा ववश्वास आहे, की 
वलओनादो वृिावस्र्ा, सुरकुत्या आवण घड्या रंगववण्यास स्विःला ियार करू शकला नाही. आवण म्हणनू 
ॲनलाही त्याने िेजस्वी सौंदयथ असलेली स्त्री बनववले. या स्पष्टीकरणामुळे कुणािे समाधान होईल का, हा 
एक प्रशनि आहे. इिर लेखकानंी सवथसाधारणपणे आई आवण मुलगी याचं्या वयािंील सारखेपणा 
नाकारण्यािी संधी घेिली आहे. [V. Seidlitz, पूवोद धृि, खंड २, पृ. २७४, टीपा.] मात्र सेंट ॲनिा िरुण िेहरा ही 
एखाद्या प्रवृत्तीने वनमाण केलेली कल्पना नसून िो पवरणाम हे वित्रि वनमाण करिे, या वस्िुल्स्र्िीिा, 
म्यूटरिे कामिलाऊ स्पष्टीकरण हा पुरेसा परुावा आहे. 
 
 वलओनादोिे बालपण या वित्राइिक्याि अिूकपणाने वैवशष्ट्ट्यपूणथ होिे. त्यालाही दोन आया 
होत्या. पवहली त्यािी खरी आई म्हणजे कॅिेवरना. विच्यापासून िीन िे पाि वयाच्या दरम्यान िो िोडला 
गेला. त्यािी दुसरी आई म्हणजे त्यािी िरुण, पे्रमळ सावत्र आई, दोन्ना आल्ल्बएरा,त्याच्या ववडलािंी 
पत्नी. वर उल्लवेखलेल्या वस्िुल्स्र्िीबरोबर [या वठकाणी, १९२३ मध्ये, फ्रॉयड्ने पुढील शब्दािंी भर घािली “–त्यािी आई व आजी 

यािंी उपल्स्र्िी–”] त्याच्या बालपणािील या वस्िुल्स्र्िीिी सागंड घालून आवण एकजीव सयंोगाि त्यािंा 
साराशं काढून सेंट ॲन, मेरी व वििे बाळ यािंी रिना त्याच्या मनाि ियार िाली. वदसण्याि आवण मुलाशी 
असलेल्या अवकाश–संबंधाि मुलापासून अवधक दूर असलेली व आजी म्हणवली गेलेली मािृवववशष्ट 
आकृिी, कॅिेवरना या खऱ्या पवहल्या आईशी जुळिे. आपल्या अवधक उच्चकुलीन प्रविस्पध्यासाठी या दुदैवी 
आईला ज्याप्रमाणे पूवी एकदा आपला वप्रयकर सोडावा लागला, त्याप्रमाणे विला आपला मुलगा सोडणे 
जेव्हा भाग पडले, िेव्हा विला वाटलेला मत्सर या कलाविंाने सेंट ॲनच्या आनंदी ल्स्मिाने प्रत्यक्षाि 
नाकारला आवण लपवला. [१९१९ मध्ये जोडलेली िळटीप] या वित्रािील ॲन व मेरी याचं्या आकृत्या वगेळ्या काढण्यािा व त्याचं्या 
बायरेषा आखण्यािा प्रयत्न केल्यास िे फारसे सोपे नाही, असे आढळून येईल. स्वप्नामंधील अविशय सघंवटि िालेल्या आकृत्यापं्रमाणे त्यांच्या 
एकमेकींशी सयंोग िाला आहे, असे म्हणण्याकडे आपला कल होिो. त्यामुळे ॲन कुठे सपंिे व मेरी कुठे सुरू होिे, हे सागंणे काही वठकाणी अशक्य 
होिे. परंिु टीकाकाराचं्या [१९१९ मध्ये ‘कलाकाराच्या’] दृष्टीने दोष असलेल्या रिनेिील उणीविेे विच्या गुप्त अर्ाच्या सदंभामुळे, ववश्लषेण केले 
असिा समर्थन होिे. असे वदसिे, की कलाकाराचं्या दृष्टीने, त्याच्या बालपणािील दोन मािा एकमेकींि वमसळून त्यािंी एकि आकृिी बनली होिी. 

 
[१९२३ मध्ये घािलेली भर] लूव्हरमधील ‘इिर दोघासंह सेंट ॲन’ या वित्रािी सुप्रवसि लंडन आरेखनाशी (‘cartoon’) िुलना 

करण्यािा ववशषे मोह होिो. लंडन आरेखनाि िीि सामग्री वापरली आहे, पण वििी रिना वगेळी आहे. (आकृिी २ पाहा) येरे् या दोन मािाचं्या 
आकारािा सयंोग अवधकि घवनष्ठपणाने िाला आहे, आवण त्यांच्या बायरेषा ओळखणे अवधकि कठीण आहे. त्यामुळे अर्थवववरण करण्याच्या 
कोणत्याही प्रयत्नापासून दूर असलेल्या टीकाकारानंा असे म्हणावे लागले आहे, की “जण ूकाही एकाि धडावर दोन मस्िके वाढि आहेि.” 
 



 अनुक्रमणिका 

बहुिेक अवधकारी व्यक्तींच्या मिे लंडन आरेखन आधीिे असून त्यािा उगम वमलानमधील पवहल्या कालखंडाि (इ. सन १५०० पूवी) 
असावा. या उलट, ॲडॉल्फ रोिेनबगथ (१८९८) च्या मिे आरेखनािी रिना नंिरिी–व अवधक यशस्वी–आहे. आरेखन ‘मोन्ना लीिा’ च्या सुिा 
नंिरिे असावे, असे मानण्याि िो ॲण्टन ल्स्प्रंगरला अनुसरिो. आरेखन पुष्ट्कळि आधीिे असणे आमच्या युवक्तवादाशी अविशय सुसगंि ठरेल. 
त्यािप्रमाणे, लंडन–आरेखनािून लूव्हरमधील वित्र कसे प्रगि िाले असावे, यािी कल्पना करणे अवघड नाही; पण याववरुिच्या 
घटनासाखळीिून काहीि अर्थवनष्ट्पत्ती होि नाही. लंडन आरेखनािील रिना हा आपला प्रारंभकबदू समजल्यास, या दोन वस्त्रयािंा 
स्वप्नािल्यासारखा सयंोग–आपल्या बालपणािील स्मृिीशी जुळणारा सयंोग–नष्ट करून ही दोन मस्िके अवकाशाि वगेळी करण्यािी गरज 
वलओनादोला भासली असणे शक्य आहे, हे आपल्याला ओळखू येिे. िे असे घडले : मािाचं्या समूहािून त्याने मेरीिे मस्िक व विच्या शरीरािा 
वरिा भाग वगेळा केला आवण पुढे वाकवला. 
 

या स्र्ानबदलाला सकारणत्व देण्यासाठी बालविस्िाला माडंीवरून जवमनीवर येणे भाग पडले. पवरणामिः सेंट जॉनला वित्राि जागा 
उरली नाही आवण त्याच्या बदली िेरे् कोकरू आले. 
 

[१९१९ मध्ये घािलेली भर] लूव्हरमधील वित्रामध्ये ऑस्कर वफस्टरने (Oskar Pfister) एक लक्षवेधक शोध लावला आहे. िो आपण 
वनरपवादपणे स्वीकारला नाही, िरी त्यािी रुविपूणथिा वनःसशंय आहे. मेरीच्या, वववित्रपणाने ल्यालेल्या आवण काहीशा गोंधळववणाऱ्या वस्त्रामध्ये 
त्याने णगधाडाची बाह्यरेषा शोधून काढली असून वििा अर्थ िो नकळि णनमाि िािेिे णच्रकोडे असा लाविो : 
 

“या कलावंिाच्या आईिे वित्रण करणाऱ्या वित्रामध्ये मािृत्िंाचे प्रिीक असिेिे णगधाड कमालीच्या स्पष्टपणाने वदसून येिे. 
 

“पुढे असलेल्या स्त्रीच्या वनिंबाभोविी वदसणाऱ्या आवण वििी माडंी व उजवा गुडघा याचं्यापयंि पसरलेल्या वनळ्या कपड्याच्या 
ववस्िाराि वगधाडािे व्यवच्छेदक लक्षण असलेले त्यािे डोके, त्यािी मान व त्यािे शरीर जेरे् सुरू होिे, िी टोकदार वळण असलेली वक्रेषा 
इत्यादी सवथ वदसू शकिे. माझ्या या छोट्याशा शोधाबद्दल मी ज्याचं्या–ज्याचं्याशी रुजवाि घािली, त्याचं्यापैकी प्रत्येकाला वित्रकोड्याच्या 
पुराव्याला ववरोध करणे अशक्य िाले.” 
 

(Pfister, O., 1913, ‘Kryptolalie, Keyptographie und unbewusstes Vexierbild bei Normalen,’ Jb. psychoan’. 
Psychopath. Forsch. खंड ५, पृ. ११५) 
 

या वठकाणी सोबिच्या वित्राकडे बघण्यास आवण त्यामध्ये वफस्टरला वदसलेली बायरेषा वदसिे का हे पाहण्यािा प्रयत्न करण्यास 
वािक काकू करणार नाही, अशी मला खात्री वाटिे. मळू वित्राच्या या नकलेमध्ये इिर कपड्याचं्या अवधक गडद पाश्वथभमूीवर वित्रकोड्यािी 
बायरेषा ज्या वनळ्या कापडाच्या कडामुंळे आखली जािे, िो कपडा वफक्या करड्या रंगाि वदसून येिो. (सेंट ॲनिे वित्र व आकृिी क्. ३ पहा.) 
 

वफस्टर पुढे म्हणिो : “पण महत्त्वािा प्रशन आहे, िो असा, की या वित्रकोड्यािी व्याप्ती काय? आपल्या आजूबाजूच्या गोष्टींच्या 
पाश्वथभमूीवर िीव्रिेने उठून वदसणारा कापडािा ववस्िार पाहिाना आपण पंखामध्ये प्रारंभ केला, आवण िेरू्न पुढे गेलो, िर आपल्या लक्षाि येिे, की 
त्यािा एक भाग स्त्रीच्या पायापयंि जािो, िर दुसरा भाग वरच्या वदशनेे ववस्िारि विच्या खादं्यावरील बालकावर ववसाविो, या दोहोंपैकी पवहला 
भाग वगधाडािा पंख व शपूेट यािें बऱ्याि प्रमाणाि–वनसगाि जसे असिे, त्याप्रमाणे–वित्रण करिो; दुसरा भाग म्हणजे टोक असलेले पोट 
आवण–पंखाचं्या बायरेषाशंी साधम्यथ असलेल्या व एका कें द्रािून वनघणाऱ्या रेषा जेव्हा ववशषेिः आपण पाहिो–पक्षयािी फुललेली शपेटी असू 
शकेल. त्या शपेटीिे उजव्या बाजूकडील टोक, णिओनार्दोचे णिंणधणिणखिच असिेल्या बािपिािल्या स्िंप्नािल्याप्रमािे नेमके बािकाच्या–
म्हिजे स्िंिः णिओनार्दोच्याच–मुखाकडे जािाना णर्दसिे.” 
 

यानंिर, लेखक हे भाष्ट्य अवधक िपवशलवारपणाने िपासिो आवण त्यामुळे वनमाण होणाऱ्या अडिणींिी ििा करिो.] 

 
 अशा रीिीने मोन्ना लीिा देल जोकोन्सदोच्या ल्स्मिाने वलओनादोमध्ये त्याच्या बालपणाच्या 
सुरुवािीच्या वषािील आईिी स्मृिी जागृि केली, या आमच्या भावनेला वलओनादोच्या या दुसऱ्या एका 
वित्रकृिीने दुजोरा वमळिो. मोन्ना लीिाच्या वनर्वमिीनंिर इिॅवलअन कलाविंानंी विस्िमािा व प्रमुख वस्त्रया 
याचं्या वित्रणामध्ये वित्र रंगवणे, संशोधन करणे व यािना भोगणे ही वनयिी असलेल्या या उमद्या मुलाला 
जन्सम देणाऱ्या कॅिेवरना या गरीब वकसानकन्सयेिे नम्रिने िुकलेले मस्िक व वििे वववशष्ट ल्स्मि यािें वित्रण 
केले. 
 
 मोन्ना लीिाच्या िेहऱ्यामध्ये या ल्स्मिाि समाववष्ट असलेला दुहेरी अर्थ, म्हणजे अमयाद पे्रमािे 
आश्वासन व (पेटरच्या शब्दामंध्ये) दुष्ट धमकी पुनर्वनर्वमि करण्याि जेव्हा वलओनादो यशस्वी िाला, िेव्हा 
िो याही बाबिीि आपल्या सवांि आधीच्या स्मिृीच्या आशयाशी एकवनष्ठ रावहला. कारण मािृपे्रम ही त्यािी 
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वनयिी बनली; मािृपे्रमानेि त्यािे दैव आवण त्याच्यासाठी राखून ठेवण्याि आलेले अभाव या गोष्टी 
ठरवल्या. वगधाडासंबधंीिी मनोवनर्वमिी ज्याकडे बोट दाखविे, त्या पे्रमाने घेिलेल्या िुंबनािंा आवगे अगदी 
नैसर्वगक होिा. त्या गरीब पवरत्यक्त आईला पूवी उपभोगलेल्या पे्रमाच्या सवथ स्मृिी व त्यािप्रमाणे आणखी 
हव्या असलेल्या पे्रमाबद्दलच्या आपल्या सवथ उत्कंठा यानंा मािृ–पे्रमाच्या द्वाराि वाट करून देणे भाग होिे; 
आपल्याला पिी नसल्यािी भरपाई करण्यासाठीि केवळ नव्हे, िर आपल्या मुलावर पे्रम करू इल्च्छणाऱ्या 
पण प्रत्यक्षाि नसलेल्या वपत्यािी भरपाई करण्यासाठीही विला िे करणे भाग पडले. सवथ असमाधानी 
आयाचं्या पििीप्रमाणे विने आपल्या पिीिी जागा आपल्या छोट्या मुलाने भरून काढली. आवण 
कामुिकेच्या फार लौकरच्या पवरपक्विेने त्याच्या पौरुषािा काही भाग त्याच्यापासून वहरावनू घेिला. आई 
ज्या अभथकािे पोषण करिे व ज्यािी िी काळजी घेिे, त्याच्यावरील वििे पे्रम वाढत्या वयाच्या मुलावरील 
विच्या पे्रमापेक्षा फार खोलवर पोिणारे असिे. केवळ सवथ मानवसक गरजाि नव्हे, िर सवथ शारीवरक 
गरजाही भागववणाऱ्या पूणथिािृप्त पे्रमप्रकरणासारखे िे असिे. बराि काळ वनरोधन िालेल्या व ववकृि 
म्हणून वनदेवशल्या जाणाऱ्या इच्छात्मक भावनािें दूषणववरवहि समाधान करण्याच्या त्याच्या बऱ्याि मोठ्या 
प्रमाणावरील शक्यिेमुळेि माणसाला वमळवविा येणे शक्य असलेल्या आनंदाच्या एका प्रकारािे िे 
प्रविवनवधत्व करिे. [पाहा, मािे Three Contributions to the Theory of Sex. अनुवादक A. A. Brill, दुसरी आवतृ्ती, १९१६.] 
अवलकडच्या अत्यंि आनंदी वववाहािही वपत्याला आपले मूल–ववशषेिः लहान मुलगा–आपला प्रविस्पधी 
िाल्यासारखे वाटिे, आवण यामधूनि अबोध मनाि खोलवर रुजलेले लाडक्या मुलाबद्दल शतु्रत्व जन्समाला 
येिे. 
 
 कोणे एकेकाळी िुंबनाच्या वळेी त्याच्या आईच्या वजवणीला वढूेन असलेले िे सुखी व अत्यानंद 
व्यक्त करणारे ल्स्मि, आपल्या जीवनाच्या प्रमुख कालखंडाि जेव्हा वलओनादोला परि सामोरे आले, िेव्हा 
िो वस्त्रयाचं्या ओठावर अशा पे्रमळपणािी परि कधीही इच्छा न करण्याच्या मनाईच्या अवरोधनाखाली 
दीघथकाळ होिा. पण आिा िो वित्रकार िालेला असल्यामुळे त्याने कंुिल्याने हे ल्स्मि पुनर्वनर्वमि करून 
आपल्या सवथ वित्रानंा बहाल करण्यािा प्रयत्न केला— मग िी विते्र त्याने स्विः काढलेली असोि ककवा 
लेडा, जॉन व बॅकस यापं्रमाणे त्याच्या ववद्याथ्यांनी त्याच्या मागथदशथनाखाली काढलेली असोि. शवेटिी दोन 
एकाि नमुन्सयाच्या दोन फेरबदलािंी आहेि. म्यटूर म्हणिो, [Muther, पूवोद धृि खंड १, पृ. ३१४.] “वलओनादोने 
ओठावंर गूढ ल्स्मि असलेला, आपल्या मृदु माडं्यािंी आढी घािलेला, आवण आपल्याकडे–पे्रमाि 
पडलेल्या नजरेने पाहाि राहणारा एक बॅकस, एक अपोलो, बायबलमधील टोळभक्षकापासून ियार 
केला.” ही विते्र अशा एका गूढवादािा श्वासोच्छ  वास करिाि, की ज्यािा रहस्यभेद करण्यािे धाडस 
कुणालाही नाही. वलओनादोच्या आधीच्या वनर्वमिीशी असलेल्या दुव्यािी पुनरथिना करण्यािा प्रयत्न फार 
िर एखाद्याला करिा येिो. परि एकदा या आकृिी उभयकलगी आहेि; परंिु वगधाडासंबंधी मनोवनर्वमिीच्या 
अर्ाने आिा त्या िशा नाहीि. स्त्रीसुलभ कोवळीक व आकार असलेल्या सुंदर मुलाचं्या त्या आकृिी आहेि. 
त्यािंी नजर खाली वळलेली नाही; िी एका गूढ ववजयाने टक लावणारी आहे. जणू काही वजच्याबद्दल मौन 
पाळले पावहजे, अशा एका आनंदी गोष्टीिी त्यानंा मावहिी आहे आवण िी गोष्ट म्हणजे एखादे पे्रमरहस्य 
असाव,े अशा वनष्ट्कषाला िे िपाटून टाकणारे पवरविि ल्स्मि आपल्याला पोिविे. पुरुष व स्त्री याचं्या 
स्वभावाच्या अशा अविशय आनंदी संयोगामध्ये आईच्या पे्रमाि पडलेल्या मुलािी इच्छापूिी प्रविकबवबि 
करून आपल्या पे्रमजीवनािील दुःख त्याने नाकारले व त्यावर कलात्मक ववजय वमळवला, असे असणे 
शक्य आहे. 
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प्रकरि पाचिं े
 
 वलओनादोच्या दैनंवदनीिील नोंदींपैकी एक, विच्या महत्त्वपूणथ आशयामुळे व विच्यािील एका 
छोट्या िावंत्रक िुकीमुळे, वािकािे लक्ष वधूेन घेिे. जुलै १५०४ मध्ये त्याने वलवहले : 
 
 “९ जुलै १५०४ रोजी, बधुवारी साि वाजिा सेर वपयेरो दा ल्व्हंिी, पोटेस्टाच्या राजवाड्यािील 
सरकारी साक्षीदार, मािे वडील, साि वाजिा वारले. िे ८० वषांिे होिे. त्याचं्यामागे दहा मुले व दोन मुली 
आहेि. [Muntz, E. पूवोद धृि, पृ. १३.]” 
 
 आपल्याला वदसिे, त्याप्रमाणे ही नोंद वलओनादोच्या ववडलाचं्या मतृ्यूबद्दलिी आहे. वळेेिी गणना 
करिा ‘साि वाजिा’ दोनदा वलवहले गेले आहे— जणू काही वाक्याच्या सुरुवािीला आपण आधीि वळे 
वलवहलेली आहे, हे वाक्याच्या शवेटी वलओनादो ववसरला होिा— या वस्िुल्स्र्िीमध्ये या नोंदीिील छोटी 
िावंत्रक िकू समाववष्ट आहे. ही गोष्ट इिकी क्षलु्लक आहे, की मनोववश्लेषणकारावशवाय कोणीही विच्याकडे 
लक्ष देणार नाही. इिराचं्या िी कदाविि लक्षािही येणार नाही. ककवा त्यािें लक्ष विकडे वधेण्याि आलेि, 
िर िे म्हणिील, की “मनाच्या अनुपल्स्र्िावस्रे्ि ककवा भावनाकुल अवस्रे्ि कुणाच्याही बाबिीि असे घडू 
शकिे आवण त्याला ववशषे काही अर्थ नाही.” 
 
 मनोववश्लेषणकार वगेळ्या िऱ्हेने वविार करिो. लपलेल्या मानवसक प्रवक्यािें प्रगटीकरण म्हणनू 
कोणिीही गोष्ट त्याच्या दृष्टीने क्षुल्लक नसिे. असे ववसरणे ककवा अशी पनुरुक्ती अर्थपूणथ असिे, आवण मनािी 
‘अनुपल्स्र्िावस्र्ा’ अन्सयर्ा लपलेल्या भावनाचं्या गौप्यस्फोट शक्य करिे, िेव्हा आपण वििे ऋणी असिो, 
हे िो दीघथकाळ वशकलेला आहे. 
 
 आम्ही असे म्हण,ू की कॅिेवरनाच्या अतं्यससं्कारािें वटपण व ववद्याथ्यांच्या खिािे वटपण 
याचं्याप्रमाणे हीही नोंद, वलओनादो आपल्या भावना दडपण्याि ज्यावळेी अयशस्वी िाला व दीघथकाळ 
लपलेली भावना ज्यावळेी अपवरहायथपणाने ववकृि स्वरूपाि व्यक्त िाली, अशी एक घटना आहे. वििा 
घाटही िसाि आहे : िोि पढीक िपवशलवारपणा, िेि आकड्यानंा पुढे ढकलणे. [वलओनादोने या नोंदीमध्ये 
केलेल्या आणखी एका मोठ्या िुकीकडे–आपल्या ७७ वषे वयाच्या ववडलािें वय ८० देणे या–मी दुलथक्ष करीि आहे.] 

 
 अशा पुनरुक्तीला आम्ही पवररक्षण म्हणिो. भावनािंा महत्त्वलाभ दशथववण्यािे हे उत्तम साधन आहे. 
उदाहरणार्थ, डाटंीच्या पॅरेवडसो [सगथ २७, २२-२५.] मधील सेंट पीटरिे पृथ्वीवरील आपल्या नालायक 
प्रविवनधीला उदे्दशून केलेले क्ोधाववष्ट भाषण आठविे : “जो बळजबरीने पृथ्वीवरील मािी जागा, मािी 
जागा, मािी जागा, घेिो, जी देवपतु्राच्या उपल्स्र्िीि शून्सय आहे, त्याने माझ्या शमशानािे गटार केले 
आहे.” 
 
 वलओनादोच्या भावनात्म अवरोधनाच्या अभावी दैनंवदनीिील ही नोंद कदाविि अशी िाली असिी 
: ‘आज साि वाजिा मािे वडील वारले. सेर वपयेरो दा ल्व्हंिी, मािे वबिारे वडील!’ परंिु मृत्यूच्या वळेेकडे 
व मृत्युलेखाच्या अविशय बपेवा शवेटाकडे िालेल्या पवररक्षणाच्या स्र्ानािंरामुळे या नोंदीिील सवथ शोक 
वहरावनू घेिला जािो आवण या वठकाणी काही िरी दडपण्याजोगे व लपवण्याजोगे होिे, यािी आपल्याला 
ओळख पटिे. 
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 सेर वपयेरो दा ल्व्हंिी, सरकारी साक्षीदार आवण सरकारी साक्षीदारािंा वशंज, हा एक प्रिडं 
उत्साहशक्ती असलेला माणसू होिा. त्याने आदर व सपंन्निा संपावदली होिी. त्याने िार लगने केली. 
पवहल्या दोन बायका ववनापत्य वारल्या आवण विसऱ्या लगनापयंि, म्हणजे १४७६ पयंि, त्याला औरस 
मुलगा िाला नव्हिा. त्यावळेी वलओनादो २४ वषांिा होिा आवण बऱ्याि पूवी आपल्या वडलािें घर सोडून 
आपल्या गुरूच्या, म्हणजे व्हेरॉल्क्यओच्या रंगशाळेि िो राहू लागला होिा. सेर वपयेरोने पन्नाशीनंिर लगन 
केलेल्या त्याच्या िौथ्या आवण शवेटच्या बायकोपासून त्याला नऊ मुलगे आवण िार मुली िाल्या. 
[दैनंवदनीिल्या या उिाऱ्यामध्ये आपले भाऊ व बवहणी याचं्या सखं्येबाबिही वलओनादोने िूक केलेली आहे, असे वदसिे. ही सखं्या व नोंदीिा 
वरकरणी वबनिूकपणा यामंध्ये लक्षणीय ववरोध आहे.] 

 
 वलओनादोच्या मानवसक, लैं वगक ववकासाि वपत्यालाही महत्त्वािे स्र्ान होिं, हे नक्की. अवधक 
महत्त्वािी गोष्ट अशी, की हे स्र्ान वलओनादोच्या बालपणािील पवहल्या वषामध्ये िो अनुपल्स्र्ि होिा, 
म्हणून केवळ अभावात्मक अर्ानेि, होिे असे नव्हे, िर बालपणाच्या उत्तरकालािील त्याच्या 
उपल्स्र्िीमुळे प्रत्यक्षपणेही होिे. बालपणी ज्याला आपल्या आईिी अवभलाषा असिे, त्याने आपण स्विः 
आपल्या वपत्याच्या वठकाणी असाव,े अशी इच्छा करणे, आपल्या कल्पनेि स्विःला त्याच्याशी एकरूप 
करणे, आवण नंिर त्याच्यावरिी कडी करावयािी, हे आपल्या आयुष्ट्यािे ध्येय बनववणे अपवरहायथ असिे. 
वलओनादोला वपिृगृही स्वीकारण्याि आले, िेव्हा िो परुा पाि वषांिाही नसल्यामुळे आल्ल्बएरा या त्याच्या 
िरुण, सावत्र आईने त्याच्या भावववश्वामध्ये त्याच्या आईिी जागा घेिली असली पावहजे, हे वनवश्चि. आवण 
यामुळे त्यािे आपल्या वडलाचं्या बरोबरिे नािे सामान्सय म्हणिा येईल, असे, म्हणजे प्रविस्पध्यािे, िाले. 
समकलगी पुरुषसंभोगाकडे असलेला त्यािा कल वयाि येण्याच्या काळापयंि स्पष्ट िाला नाही, हे प्रवसिि 
आहे, जेव्हा वलओनादोने या कलािा स्वीकार केला, िेव्हा वपत्याबरोबरच्या एकरूपत्वािे त्याच्या लैं वगक 
जीवनािील सवथ महत्त्व सपंले ; परंिु कामुकेिर व्यापाराच्या इिर के्षत्रामंध्ये िे िालू रावहले. जरी 
व्हिारीच्या म्हणण्याप्रमाणे “त्याच्याजवळ फार काही नव्हिे आवण िो कामही फार कमी करी, ”िरी त्याला 
ववलासािी आवण सुंदर कपड्यािंी आवड होिी, आवण िो नोकर आवण घोडे बाळगीि असे, असे आपण 
ऐकिो. त्यािी कलात्मक आवड या त्याच्या ववशषे आवडींना सवथस्वी जबाबदार होिी, असे आम्ही मानणार 
नाही; आपल्या वपत्यािे अनुकरण करण्यािी व त्याच्यावर कडी करण्यािी सक्तीही आम्हालंा त्याच्याि 
ओळखू येिे. त्याच्या वपत्याने गरीब वकसानकन्सयेच्या संदभाि गभथश्ीमंि गृहस्र्ािी भवूमका वठवली, म्हणनू 
आपणही मोठ्या गभथश्ीमंिािी भवूमका वठवावी, असे प्रोत्साहन मुलाने जपून ठेवले. ‘हेरॉडलाही मागे 
टाकण्यािी’ आवण खरे उच्चकुलीनत्व नेमके कसे असिे, हे आपल्या वपत्याला दाखवण्यािी त्याला अविशय 
िीव्र इच्छा होिी. 
 
 कलाविं म्हणून जो काम करिो, त्याला आपल्या कलाकृिीववषयी वनवश्चिपणे वपिृत्वािी भावना 
वाटिे. आपल्या वपत्याबरोबरच्या एकरूपत्वािा वलओनादोच्या कलाकृिींच्या बाबिीिला पवरणाम 
वनणायक स्वरूपािा ठरला. ज्याप्रमाणे त्यािा वपिा त्याच्याबद्दल वनष्ट्काळजी रावहला, त्याप्रमाणे आपल्या 
कलाकृिींच्या वनर्वमिीनंिर वलओनादोही त्याचं्याबद्दल वनष्ट्काळजी रावहला. त्याच्या वपत्याच्या नंिरच्या 
काळज्या या सक्तीमध्ये काहीही बदल घडव ू शकल्या नाहीि, कारण त्याच्या बालपणाच्या प्रारंभीच्या 
वषांिील ठशामंधून िी सक्ती उद भवली होिी आवण हे वनरोधन अबोध रावहल्यामुळे नंिरच्या अनुभवाने 
त्याच्याि दुरुस्िी होणे शक्य नव्हिे. 
 
 प्रबोधनकाळाि आवण पुष्ट्कळ नंिरच्या काळािही प्रत्येक कलाविंािी, उच्चकुलािील एखाद्या 
गृहस्र्ाने त्यािा उपकारकिा म्हणून वागणे ही एक गरज होिी. हा आश्यदािा कलाविंाला कामे देि असे 
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आवण कलाविंािे भवविव्य पूणथपणे वनयवंत्रि करीि असे. वलओनादोला आपला आश्यदािा लोदोल्व्हको 
स्फोिामध्ये सापडला. इल मॉरो असे टोपणनाव असलेला लोदोल्व्हको स्फोिा हा उच्च आकाकं्षा 
बाळगणारा, प्रदशथनवप्रय, मुत्सदे्दवगरीच्या बाबिीि धूिथ पण अल्स्र्र व अववश्वसनीय स्वभावािा होिा. 
वमलानमधील त्याच्या दरबाराि वलओनादोने आपल्या आयुष्ट्यािील सवोत्तम कालखंड घालवला. त्याच्या 
सेविे असिाना त्याने आपल्या सवावधक अवनरुि सजथक व्यापारािे दशथन घडववले. ‘द लास्ट सपर’ व 
फॅ्रन्सिेस्को स्फोिािा अश्वारूढ पुिळा यामंध्ये आपल्याला त्यािा पुरावा वमळिो. लोदोल्व्हको शवेटी एका 
फ्रें ि िुरंुगाि कैदी म्हणून मरण पावला. त्याच्यावर हे अवरष्ट कोसळण्यापूवी वलओनादोने वमलान सोडले 
होिे. आपल्या आश्यदात्याच्या वनयिीिी बािमी वलओनादोपयंि पोिली, िेव्हा त्याने आपल्या दैनंवदनीि 
पुढील नोंद केली : “ड्यूकने पद, संपत्ती आवण स्वािंत्र्य गमावले आहे. त्याच्या कायापैकी एकही िो स्विः 
पूणथ करणार नाही” [v. Seidlitz. (पूवोद धृि) ने वदलेले उद धृि, खंड २, पृ २७०.] भावी वपढ्या त्याला जो दोष लावणार 
होत्या, िोि दोष त्याने आपल्या आश्यदात्याला लावला, हे वनवश्चिि लक्षणीय व अर्थपूणथ आहे— जणू 
काही आपल्या वपिृमावलकेिी जागा घेणाऱ्या एखाद्या माणसावर, आपल्या कलाकृिी आपण अपूणथ ठेवल्या, 
या वस्िुल्स्र्िीिी जबाबदारी टाकण्यािी त्यािी इच्छा होिी. ड्यूकबद्दल िो जे म्हणाला, िे वस्िुिः िकू 
नव्हिे. 
 
 परंिु त्याच्या वपत्यािे अनुकरण त्याला एक कलाविं म्हणून अपायकारक ठरले, िरी त्यािा 
वपिृववरोध हा, कलाविं म्हणून त्याने संपादन केलेल्या कदाविि वििक्याि प्रिंड यशािा, त्याच्या 
बालपणाने वनवश्चि केलेला वनणायक घटक होिा. मेरेज्कोव्स्कीच्या सुंदर उपमेप्रमाणे िो म्हणजे काळोखाि 
फार लौकर–इिर अजूनही िोपेि असिानाि— जागा िालेला माणूस होिा. सवथ स्विंत्र संशोधनािे 
समर्थन करणारे पुढील धीट ित्त्व उच्चारण्यािे धाडस त्याने केले. “वैिावरक वादवववादाि िज्ज्ञािें दाखले 
देणारा प्रत्येक माणसू आपल्या बिुीपेक्षा आपल्या स्मिृीिा उपयोग करीि असिो.” [Solmi, E. Conferenze 

Fiorentine (पूवोद धृि) पृ. १३.] अशा रीिीने िो पवहला आधुवनक प्राकृविक ित्त्वज्ञ िाला आवण त्याच्या धैयाला 
बोधने व सूिना याचं्या ववपुल लाभाच्या रूपाने पावरिोवषक वमळाले. स्विःिे वनरीक्षण व वनणथयशक्ती 
याचं्यावर पूणथिया ववसंबून प्रकृिीच्या रहस्यािंा शोध घेणारा, ग्रीक काळानंिरिा, िो पवहलाि मानव होिा. 
जेव्हा िो प्रस्र्ावपि आधारांिे अवमूल्यन करण्यास व ‘प्रािीनािें’ अनुकरण करावयािे नाकारण्यास 
वशकला आवण सवथ ज्ञानािा उगम म्हणून प्रकृिीच्या अभ्यासािा सिि वनदेश करू लागला, िेव्हा िो जगािे 
आश्चयाने वनरीक्षण करणाऱ्या या मुलावर आधीि लादल्या गेलेल्या व मानवास शक्य असलेल्या सवोच्च 
उन्नयनािी फक्त पुनरावृत्ती करीि होिा. या वैज्ञावनक अमूिथ कल्पनािें व्यवक्तगि मूिथ अनुभवाि पुन्सहा 
रूपािंर करिाना आम्ही असे म्हणू, की ‘प्रािीन’ व प्रस्र्ावपि आधार हे वपत्याशी जुळणारे होिे आवण प्रकृिी 
परि त्यािी पोषणकिी पे्रमळ आई बनली होिी, एवढेि. प्रािीन कलाविंि काय, पण आजही बहुिेक 
माणसानंा कुठल्या िरी प्रस्र्ावपि आधाराच्या पाकठब्यािी िीव्र गरज असिाना— इिकी िीव्र गरज, की िो 
आधार धोक्याि येिाि त्यािे जग डळमळू लागिे— एकटा वलओनादोि अशा पाकठब्यावशवाय जगू शकला; 
परंिु आयुष्ट्याच्या प्रारंभीच्या वषांि त्याच्यापासून त्यािा वपिा वहरावला गेला नसिा, िर हे शक्य िाले 
नसिे. नंिरच्या काळािील त्याच्या वैज्ञावनक संशोधनािी धीटपणा व स्विंत्रिा ही वैवशष्ट्टे्य असे गृहीि 
धरिाि, की त्यािा बालपणािील लैं वगक शोध त्याच्या वपत्यामुळे वनरुि िाला नव्हिा आवण त्याने 
लैं वगकिेपासून माघार घेिल्यामुळे वैज्ञावनक संशोधनािे स्विंत्रिा हे वैवशष्ट्ट्य त्याच्या बाबिीि कायम 
रावहले. 
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 [या वाक्याच्या प्रारंभी ‘अगदी’ हा शब्द १९२५ मध्ये जोडण्याि आला.] बालवयाि वपत्याच्या दहशिीिून सुटका 
िालेला व नंिर वैज्ञावनक सशंोधनाि प्रस्र्ावपि आधारािें साखळदंड िोडणारा वलओनादोसारखा एखादा 
माणूस असवहष्ट्णु धमापासून माघार घेऊ न शकणारा व श्िाळू असल्यािे आपल्याला आढळले, िर 
आमच्या अपेक्षाचं्या िे अविशय ववरुि ठरेल. वपिृगंड व परमेश्वरावरील श्िा याचं्यामधील वनकट संबधं 
मनोववश्लेषणाने आम्हालंा वशकवला आहे आवण वपत्यािी सत्ता सपंिाि िरुण माणसे कशी अश्ि बनिाि, 
हे िे आम्हालंा रोज दाखवनू देिे. अशा रीिीने धार्वमक गरजेिी मुळे पालकगंडाि असल्यािे आम्हालंा 
ओळखू येिे; सवथसत्ताधीश न्सयायी परमेश्वर आवण पे्रमळ प्रकृिी म्हणजे आपल्याला वडील व आई यािेंि भव्य 
उन्नयन वाटिे ककवा अवधकिर, आईववडलाबंद्दलच्या आपल्या बालपणािील कल्पनािें पुनरुज्जीवन व 
पुनःस्र्ापना वाटिे. बालकािी दीघथकालीन असहाय्यावस्र्ा व साहाय्यािी गरज याचं्यापयंि धार्वमकिेिा 
जीवशास्त्रीय मागोवा घेिा येिो. जेव्हा मूल वाढिे आवण जीवनाच्या प्रिंड शक्तीच्या समोर त्याला आपल्या 
दुबळेपणािी व एकाकीपणािी ओळख होिे, िेव्हा त्याला आपली पवरल्स्र्िी बालपणासारखी असल्यािे 
जाणविे आवण बालपणािील संरक्षकशक्तींच्या प्रविगामी पुनर्वनर्वमिीच्या द्वारा आपली वनराशा नाकारण्यािा 
िो प्रयत्न करिो. [यानंिर १९१९ मध्येपढुील वाक्य जोडण्याि आले. “धमावर श्िा असणाऱ्यानंा मज्जाववकृिीच्या आजाराववरुि धमथ देि 
असलेल्या सरंक्षणािे स्पष्टीकरण सहजपणाने देिा येिे. व्यक्तीिी व त्यािप्रमाणे सबंध मानवी वंशािी अपराधभावना पालकगंडावर अवलंबून असिे. 
धमथ त्यािंा िो गंड दूर करून त्यािा वनकाल लाविो. याउलट, अश्ि माणसाला या समस्येशी एकट्यानेि िगडाव ेलागिे.”] 

 
 वलओनादोिे जीवन धार्वमक श्िेबाबििी ही कल्पना खोटी ठरविे, असे वदसि नाही. त्या काळाि, 
ल्ख् रश्चनधमथ नाकारण्याच्या बरोबरीिे असणारे पाखंडीपणािे आरोप िो वजविं असिानाि त्याच्यावर 
करण्याि आले होिे; व्हिारीने वलवहलेल्या पवहल्या िवरत्राि िे स्पष्टपणे वणथन करण्याि आले होिे. [Miintz, 

(पूवोद धृि) La Religion de Leonardo पृ. २९२ (वलओनादोिा धमथ)] ल्व्हटे (१५६८) च्या दुसऱ्या आवृत्तीिून व्हिारीने हे 
वणथन वगळले. वलओनादोने ल्ख् रश्चन धमाबाबििी आपली भवूमका आपल्या नोंदीमध्ये प्रत्यक्षपणाने व्यक्त 
करण्यापासून स्विःला का परावृत्त केले, हे धमाच्या बाबिीिली त्याच्या काळािी असामान्सय संवदेनाक्षमिा 
लक्षाि घेिा आपल्याला पूणथपणे कळू शकिे. संशोधक या नात्याने, पववत्र धमथगं्रर्ािंील ववश्ववनर्वमिीच्या 
वणथनाने त्याने स्विःिी वदशाभलू होऊ वदली नाही. उदाहरणार्थ, जागविक पुराच्या शक्यिेबद्दल त्याने 
मिभेद व्यक्त केला आवण भगूभथशास्त्रामध्ये लाखो वषांिा वहशबे करण्याच्या बाबिीि आधुवनक 
संशोधकाइंिकाि िो नैविकिेिी िमा न बाळगणारा होिा. 
 
 धार्वमक वृत्तीच्या ल्ख् रश्चन माणसाचं्या संवदेनाक्षम भावना वनवश्चि दुखाविील, अशा काही गोष्टी 
आपल्याला त्याच्या ‘भावकिा’ं मध्ये आढळिाि. उदाहरणार्थ, सिंाचं्या प्रविमापंुढे केल्या जाणाऱ्या प्रार्थनािें 
वणथन असे आहे. [Herzfeld, (पूवोद धृि) प.ृ २९२.] 

 
 “काहीही आकलन करू न शकणाऱ्या व डोळे उघडे असूनही काहीही न पाहणाऱ्या लोकांशी लोक 
बोलिाि; िे त्याचं्याशी बोलिील आवण त्यानंा उत्तर वमळणार नाही; कान असूनही ज्यानंा काहीही ऐकू येि 
नाही, अशाचं्या पुढे िे गुडघे टेकिील; जे पाहाि नाहीि, त्याचं्यापुढे िे दीप प्रज्ववलि करिील.” 
 
 ककवा : पववत्र शुक्वारच्या सुिकाबद्दल (पृष्ठ २९७) : 
 
 “पूवेि मरण पावलेल्या एका माणसाच्या मृत्यूबद्दल युरोपच्या सवथ भागािंील र्ोर लोक शोक 
करिील.” 
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 वलओनादोच्या कलेबद्दल असे म्हटले गेले होिे, की पववत्र व्यक्तींबद्दलच्या धार्वमक आसक्तीिा 
अंविम अवशषे त्याने काढून घेिला आवण प्रिंड व सुंदर मानवी भावनािें त्याचं्यामध्ये दशथन घडववण्यासाठी 
त्यानंा मानवी आकार वदला. त्याने ऱ्हास-भावनेवर ववजय वमळववला आवण ऐंवद्रय सुखािी आवड व सुखद 
उपभोग यािंा हक्क मानवाला परि वमळवनू वदला, याबद्दल म्यूटर त्यािी स्िुिी करिो, ज्या नोंदींमध्ये 
वनसगािी कोडी उलगडण्याि मगन िालेल्या वलओनादोिे दशथन घडिे, त्यामंध्ये या सवथ आश्चयथजनक 
रहस्यािें अंविम कारण असलेल्या ववधात्याबद्दल आदर व्यक्त करणाऱ्या नोंदींिी कमिरिा नाही. परंिु या 
दैवी शक्तीशी वैयवक्तक नािे प्रस्र्ावपि करण्यािी त्याला इच्छा होिी, असे एकही नोंद दशथवीि नाही. 
त्याच्या अंविम वषांमधील सखोल ज्ञानािा समावशे असलेल्या वाक्यामंधून स्विःला प्राकृविक वनयमाचं्या 
वनयतं्रणाच्या अधीन करणाऱ्या, आवण परमेश्वरािी करुणा ककवा दयाळूपणा याचं्याद्वारा दुःख कमी होण्यािी 
अपेक्षा न बाळगणाऱ्या अशा एका माणसाच्या वनवृत्तीिा श्वासोच्छ  वास िालिो. वलओनादोने असवहष्ट्णु व 
त्यािप्रमाणे वैयवक्तक धमथ कजकला होिा, याबद्दल शकेंला फारसा वाव नाही आवण आपल्या संशोधन–
कायाच्या द्वारा त्याने धार्वमक ल्ख् रश्चनाच्या व्यावहावरक बाजूपासून स्विःला दूर ठेवले होिे. 
 
 बालकाच्या मानवसक जीवनाच्या ववकासाबद्दलच्या पूवीि उल्लेवखलेल्या आमच्या मिावंरून स्पष्ट 
होिे, की वलओनादोच्याही बालपणािील प्रारंवभक शोधानंी लैं वगकिेच्या समस्यामंध्ये स्विःला गंुिववले 
होिे, पण या गोष्टीिा िो स्विःही एका पारदशथक अवगंुठनामधून गौप्यस्फोट करिो. हे पारदशथक अवगंुठन 
म्हणजे िो आपली संशोधनपे्ररणा वगधाडववषयक मनोवनर्वमिीशी जोडिो आवण पक्षयाच्या उड्डाणाच्या 
समस्येिे स्पष्टीकरण देण्यािे काम दैवाच्या ववशषे जुळणीिून आपल्या अंगावर पडले, यावर भर देिो, ही 
वस्िुल्स्र्िी. त्याच्या नोंदीिील पक्षयाच्या उड्डाणाबद्दलिा एक अत्यिं दुबोध व भावकिासारखा वाटणारा 
उिारा, िो स्विःला उड्डाणकलेिे अनुकरण करिा याव,े या इच्छेला वकिी भावनात्मक आस्रे्ने विकटून 
होिा, ही गोष्ट सूक्षमिम रीिीने दाखवनू देिो. “आश्चयाने जग भारून टाकीि, आपल्या कीिीने सवथ पुस्िके 
व्यापीि, आवण जेरू्न उड्डाण केले, त्या घरट्याला सनािन गौरव वमळवनू देि मानवी पक्षी आपले पवहले 
उड्डाण करील.” कधी िरी आपण स्विः उड्डाण करू शकू, अशी त्याला बहुधा आशा होिी आवण अशा 
इच्छेच्या पूिीपासून एखाद्याला वकिी परमानंदािी अपेक्षा असिे, हे माणसाच्या इच्छापूिी-स्वप्नामुंळे 
आम्हालंा माहीि आहे. 
 
 पण आपण उड्डाण करू शकिो, हे स्वप्न इिके लोक का पाहिाि? स्वप्नाि उड्डाण करणे ककवा 
पक्षी असणे हे दुसऱ्या एका इच्छेिे केवळ आच्छादन आहे, आवण अनेक भावषक ककवा वस्िुवनष्ठ पुलावंरून 
त्या इच्छेच्या ओळखीपयंि आपल्याला पोििा येिे, असे सागंून मनोववश्लेषण या प्रशनािे उत्तर देिे. 
करकोच्यासारखा मोठा पक्षी छोटी मुले आणिो, असे िौकस मुलाला सावंगिले जािे; प्रािीन लोक 
उत्र्ावपि कलगािे वित्रण करिाना त्याला सपक्ष बनविाि, पुरुषाच्या लैं वगक कृिीिी जमथन भाषेिील 
लोकवप्रय पदवी ‘उडणे’ (Vogeln) या शब्दाि व्यक्त होिे; इिॅवलअन माणसे पुरुषकलगाला सरळ पक्षी 
(Lucello) असे म्हणिाि— या सवथ वस्िुल्स्र्िी, स्वप्नािील उड्डाणक्षमिेिी इच्छा म्हणजे लैं वगक 
कौशल्याच्या क्षमिेपेक्षा काहीही कमी ककवा अवधक नाही, असे आपल्याला वशकवणाऱ्या मोठ्या संग्रहािे 
लहान लहान िुकडे होि. माणसाला बालपणाच्या प्रारंभी ही इच्छा असिे. जेव्हा प्रौढ माणूस आपले 
बालपण आठविो, िेव्हा त्याला िे विथमानक्षणाि आनंद घेणारा व भववष्ट्याकडे कोणिीही इच्छा न बाळगिा 
बघणारा आनंदीकाळ, अशा स्वरूपाि वदसिे; आवण म्हणून िो मुलािा हेवा करिो. पण बालपणाबद्दल 
मुलेि जर आपल्याला सागं ू शकली, िर िी बहुधा वगेळे वृत्तािं देिील. असे वदसिे, की आपण नंिर 
ववपयास करिो, त्याप्रमाणे बालपण म्हणजे एखादी आनंदी वनसगथ-कवविा नसिे, िर उलट मुलाचं्यावर 
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बालपणाि मोठे होण्याच्या व प्रौढािें अनुकरण करण्याच्या इच्छेिे कोरडे ओढले जाि असिाि. हीि इच्छा 
त्याचं्या सवथ खेळण्याला विर्ावणी देि असिे. आपल्या लैं वगक शोधाच्या काळाि मुलानंा जर असे वाटले, 
की या गढू व िरीही महत्त्वाच्या के्षत्राि प्रौढानंा असे काही िरी आश्चयथकारक माहीि आहे, की जे माहीि 
करून घेण्यास ककवा प्रत्यक्षाि आणण्यास आपल्याला प्रविबंध आहे, िर िे जाणनू घेण्यािी कहसक इच्छा 
त्यािंा िाबा घेिे आवण विच्याबद्दल उड्डाणाच्या स्वरूपाि िी स्वप्ने पाहू लागिाि; ककवा उत्तरायुष्ट्यािील 
उड्डाणाचं्या आपल्या स्वप्नासंाठी हा कपटवषे ियार करिाि. अशा रीिीने आजच्या काळाि आपले ध्येय 
साध्य केलेल्या उड्डाणकलेिी मुळे बालपणािील कामुकिेमध्ये असिाि. 
 
 आजच्या काळािील मुलावंवषयीच्या संशोधनावरून आम्ही असे गृहीि धरले पावहजे, की 
वलओनादोिा बालपणािील शोध लैं वगक गोष्टींकडे वळलेला होिा. आपल्या बालपणापासून उड्डाणाच्या 
समस्येशी आपला ववशषे व्यवक्तगि सबंंध आहे, यािी कबुली देऊन वलओनादो आमच्या गहीिकृत्याला 
बळकटी आणिो. उत्तरायुष्ट्यामध्ये लैं वगकिेपासून त्याला िोडणाऱ्या वनरोधनापासून वनदान या एका 
समस्येने स्विःिी सुटका करून घेिली. बालपणापासून संपूणथ बौविक पवरपक्विेच्या वयापयंि हा ववषय 
ककविि बदललेल्या ल्स्र्िीि, त्याला रसपूणथ वाटि रावहला; आवण पे्रमाने हृदयाि बाळगलेल्या या 
कलेमध्ये यावंत्रक गोष्टीसंबंधीच्या आपल्या इच्छेिल्याप्रमाणेि, मूलभिू लैं वगक अर्ाने, िो फारसा यशस्वी 
िाला नाही. या दोन्सहीही इच्छा त्याला नाकारण्याि आल्या होत्या, हे अगदी शक्य आहे. 
 
 खरे पाहिा र्ोर पुरुष असलेला वलओनादो काही बाबिींि आयुष्ट्यभर बालकासारखा रावहला. 
असे म्हणिाि, की सवथ र्ोर माणसे बालपणािे काही ना काही वैवशष्ट्ट्य वटकवनू ठेविाि. प्रौढ िाल्यावरही 
वलओनादोने आपले खेळणे िालू ठेवले. त्यामुळे त्याच्या समकालीनानंा िो कधी कधी वववित्र व 
अनाकलनीय वाटे. दरबारी उत्सव व स्वागिसमारंभ यासंाठी त्याने अविशय कलात्मक यावंत्रक खेळणी 
बनवली, यामुळे आपण असमाधानी बनिो. कारण या कलाविंाला असल्या क्षुद्र गोष्टींवर आपली शक्ती वाया 
घालविाना पाहणे आपल्याला आवडि नाही. असल्या गोष्टींना आपला वळे देण्यास िो स्विः प्रविकूल 
होिा, असे वदसि नाही. व्हिारी सागंिो, की या गोष्टींसाठी त्याला कोणी ववनंविपूवथक आग्रह केला 
नसिानाही िो असल्या गोष्टी करीि असे : “िेरे् (रोममध्ये) त्याने मेणािा मळलेल्या कणकेसारखा गोळा 
ियार केला, आवण िो मऊ िाला, िेव्हा त्याने अविशय नाजूक व हवा भरलेले प्राणी ियार केले; त्याचं्यािं 
त्याने हवा भरिाि िे हविे उडाले आवण त्याचं्यािील हवा जेव्हा सपंली, िेव्हा िे जवमनीवर कोसळले. 
बेलव्हेडेरेच्या एका द्राक्षमळेवाल्याने पकडलेल्या एका वववित्र सरड्यासाठी वलओनादोने इिर सरड्यािंी 
कािडी काढून त्यािें पंख बनवले व त्याि पारा भरला; त्यामुळे सरडा िालू लागला, की िे पखं हलि व 
र्रर्रि. नंिर त्याने त्या सरड्यासाठी डोळे, दाढी, व कशगे ियार केली, त्याला पाळले व एका छोट्या 
पेटीि ठेवले, आवण आपल्या सगळ्या वमत्रानंा वभवववले [Vasari, शॉनथच्या अनुवादावरून, १८४३ पृ. ३९.]”. अनेक वळेा 
गंभीर वविाराचं्या अवभव्यक्तीसाठी त्याला असे खेळ उपयोगी पडि. मेंढरािी आिडी त्याने अनेक वळेा 
इिकी स्वच्छ केली होिी, की िी कुणालाही पोकळ मुठीि धरिा येणे शक्य होई. एकदा त्याने िी एका 
मोठ्या खोलीि आणली आवण शजेारच्या खोलीि ठेवलेल्या एका लोहाराच्या भात्याला जोडली. मग त्याने 
िी आिडी इिकी फुगवली, की त्यानंी सबधं खोली भरून गेली आवण त्यामुळे सगळ्यानंा एका कोपऱ्याि 
गदी करावी लागली. या पििीने त्याने िी हळूहळू कशी पारदशथक होि जािाि व हवनेे भरिाि, हे 
दाखवले. आवण प्रारंभी त्या आिड्यानंी फार र्ोडी जागा व्यापली व िी मोठ्या खोलीि हळूहळू 
अवधकावधक फुगली, यावरून त्याने त्यािंी िुलना अलौवकक प्रविभाविंाशी केली.” [वकत्ता, पृ. ३९.] वनरुपद्रवी 
लपवालपवीिून व कलात्मक गंुिवणुकीिून त्याला वमळणारे हेि खेळकर सुख त्याच्या प्रावणकर्ा व कोडी 
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यामंध्येही वदसून येिे. कोड्यािंी रिना भावकिाचं्या स्वरूपाि करण्याि आली होिी. बहुिेक सवथ कोडी 
वविाराचं्या बाबिीि संपन्न आहेि आवण त्याचं्यािं लक्षणीय प्रमाणाि बौविक ववनोदािा अभाव आहे. 
 
 वलओनादोने आपल्या कल्पनाशक्तीला खेळणे व उड्या मारणे याचं्यासाठी जो वाव वदला, त्यामुळे 
त्याच्या काही िवरत्रकारािंी त्याच्या स्वभावाच्या या भागाबाबि अगदी वदशाभलू िाली आहे. उदाहरणार्थ, 
वलओनादोच्या वमलानमधील हस्िवलवखिामंध्ये आपल्याला सोवरओ (सीवरया) या डायोडॅवरओ, 
बॅवबलोनच्या पववत्र सुलिानािा प्रविवनधी यानंा वलवहलेल्या पत्राचं्या रूपरेषा आढळिाि. त्यामंध्ये काही 
बाधंकामे करण्यासाठी पूवेच्या या भागाि पाठववण्याि आलेला अवभयिंा या रूपाि वलओनादो स्विःला 
सादर करिो. या पत्रांिून िो आळशीपणाच्या दोषारोपाववरुि स्विःिा बिाव करिो; शहरे व पवथि यािंी 
भौगोवलक वणथने पुरविो आवण शवेटी िो विरे् असिाना घडलेल्या एका मोठ्या प्रार्वमक घटनेिी ििा 
करिो. [ही पते्र व त्याचं्याशी सबंंवधि असलेले प्रशन यासंाठी पाहा : Miintz, पृ. ८२. प्रत्यक्ष सवंहिा व त्याचं्याशी सबंंवधि असलेल्या नोंदी 
यासंाठी पाहा : Herzfeld, पृ. २२३.] 
 
 वलओनादोने ही प्रवासी–वनरीक्षणे िो खरोखर इवजप्तच्या सुलिानाच्या सेविे असिाना केली आवण 
पूवेि असिाना त्याने मुल्स्लम धमथ स्वीकारला, असे या कागदपत्राचं्या आधारे वसि करण्यािा प्रयत्न जे. 
पी. रीक्टर यानंी १८८१ मध्ये केला होिा. पूवेिील हा प्रवास १४८३ मध्ये म्हणजे वमलानच्या ड्यूकच्या 
दरबाराि िो जाण्यापूवी िाला असला पावहजे. मात्र या िर्ाकवर्ि पूवेकडील प्रवासािी ही विते्र–म्हणजे 
या िरुण कलाविंाने स्विःच्या करमणकुीसाठी ियार केलेल्या कल्पनाप्रधान मनोवनर्वमिी आहेि आवण 
त्याचं्याद्वारा बहुधा त्याने जग पाहण्याच्या व साहसे अनुभवण्याच्या आपल्या इच्छािंी अवभव्यक्ती केली आहे, 
हे ओळखणे इिर लेखकानंा अवघड गेले नाही. 
 
 ‘अकदेवमआ ल्व्हल्न्सिॲना’ हीही बहुधा एक कल्ल्पि रिना आहे. विच्या स्वीकाराला पाि ककवा सहा 
अत्यंि हुशार, गंुिागंुिीिी व अकादमीच्या बोधवाक्यासह असलेली बोधविन्सहे कारणीभिू आहेि. व्हिारी 
या रेखाटनािंा उल्लखे करिो; पण या अकादमीिा करीि नाही. [वशवाय, पीळ घािलेल्या दोरीिेही एक आरेखन करण्याि 
त्याने काही काळ घालवला. या आरेखनाि, एक वनदोष विुथळाकृिी ियार होईल, अशा रीिीने, एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापयंि दोरीिा 
मागोवा घेिा येई. या प्रकारिे अविशय अवघड व सुदंर आरेखन िांब्याच्या पत्र्यावर कोरलेले असून, त्याच्या कें द्रकबदूजवळ “Leonardus Vinci 

Academia” हे शब्द वाििा येिाि. (पृ. ८).] असले एक अलंकावरक रेखावित्र वलओनादोवरील आपल्या गं्रर्राजाच्या 
मुखपृष्ठावर देणारा म्यनू्सट ि ‘अकदेवमआ ल्व्हल्न्सिॲना’ च्या वास्िविेवर ववश्वास ठेवणाऱ्या र्ोड्या लोकापंैकी 
एक आहे. 
 
 खेळण्यािा हा वक्यावगे वलओनादोच्या अवधक प्रौढ वयाि नाहीसा िाला. त्याच्या व्यवक्तमत्त्वाच्या 
सवोच्च ववकासाच्या द्योिक अशा संशोधनात्मक कृिीमध्ये िो मुक्त िाला, अशी शक्यिा आहे; परंिु िो 
इिका प्रदीघथ काळ अल्स्ित्वाि रावहला, या वस्िुल्स्र्िीवरून, उत्तरायुष्ट्याि वमळवणे अशक्य असलेला 
सवोच्च कामुक आनंद बालपणाि भोगल्यानंिर माणूस आपल्या बालवृत्तीपासून स्विःला वकिी सावकाशीने 
िोडिो, हे आपल्याला वशकिा येणे शक्य आहे. 
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प्रकरि सहािं े
 
 सवथ मानसरोगविवकत्सा वािकानंा आज वकळसवाणी वाटिे, याबद्दल आम्ही आमिी फसवणकू 
करून घेणे व्यर्थ ठरेल. र्ोर माणसाच्या महत्त्वपूणथिेिी व त्याच्या कामवगरीिी समज आपल्याला त्याच्या 
मानसरोगविवकत्सात्मक स्पष्टीकरणािून कधीही वमळि नाही, म्हणून भेटणाऱ्या पवहल्याि माणसामध्येही 
सापडिील, अशा गोष्टी त्याच्या बाबिीि शोधून काढणे हा एक वनरुपयोगी अपकार आहे, अशा िक्ारीि िे 
आपली घृणा वषेािंवरि करिाि. मात्र, ही टीका इिक्या उघडपणाने अन्सयाय्य आहे, की कोणत्या िरी अन्सय 
गोष्टीिी खोटी सबब व मुखवटा या दृष्टीने विच्याकडे पावहले, िरि वििे आकलन होऊ शकिे. वस्िुिः 
मानसरोगविवकत्सेिे उवद्दष्ट र्ोर माणसािी कामवगरी आकलनसुलभ बनववणे हे नसिे. ज्या गोष्टीिे विन 
कधी वदलेि नाही, िी न करण्याबद्दल एखाद्याला खरे म्हणजे दोष देऊन उपयोग नाही. या ववरोधामागील 
खरे हेिू अगदी वगेळे आहेि. िवरत्रकार अगदी वववित्र िऱ्हेने आपल्या नायकाचं्या बाबिीि एककें द्री 
िालेले असिाि, हे लक्षाि घेिल्यास िे हेिू सापडिाि. अनेक वळेा आपल्या वैयवक्तक भाववनक 
जीवनािील कारणामुंळे त्यानंा नायकाबद्दल अगदी प्रारंभापासून एक ववशषे पे्रम वाटि असिे. मग िे त्यािे 
आदशीकरण करण्याच्या कामाि स्विःला गंुिविाि. आपल्या बालपणािील आदशांमध्ये या र्ोर माणसानंा 
समाववष्ट करण्यािा या आदशीकरणािा प्रयत्न असिो. जणू काही िे बालपणािील वपत्याबद्दलिी कल्पना 
त्या नायकाच्या रूपाने पनु्सहा जागृि करू पाहिाि. या इच्छेसाठी िे त्याच्या िेहऱ्यावरील व्यवक्तगि 
वगेळेपणा पसूुन टाकिाि; अंिगथि आवण बाय प्रविरोधाशंी िालेल्या त्याच्या जीवनसंघषाच्या खुणा खोडून 
टाकिाि; आवण मानवी दौबथल्यािी ककवा अपूणथिेिी कोणिीही गोष्ट त्याच्या बाबिीि सहन करीि नाहीि. 
मग िे आपल्यापुढे, ज्याच्याबरोबर आपले दूरिे नािे आहे, असे वाटू शकेल, अशा माणसाऐवजी एक रं्ड, 
परकी व आदशथ आकृिी ठेविाि. िे असे करिाि, ही गोष्ट खेदजनक आहे, कारण विच्याद्वारा िे एक 
भासासाठी सत्यािा बळी देि असिाि आवण मानवी जीवनाच्या अविशय आकषथक रहस्यािंा भेद करण्यािी 
संधी आपल्या बालपणािील वदवास्वप्नासंाठी गमावीि असिाि. [ही टीका अगदी सवथसाधारण आहे; वलओनादोच्या 
िवरत्रलेखकाकंडेि वििा ववशषेत्वाने रोख आहे, असे नाही.] 

 
वलओनादोिे सत्यावरील पे्रम व त्यािा िौकसपणा यािंा वविार करिा, त्याच्या स्वभावािी क्षलु्लक 

वैवित्र्ये व कोडी याचं्या आधाराने त्याच्या मानवसक व बौविक ववकासािील वनणायक घटक शोधण्याच्या 
प्रयत्नाला त्याने कोणिेही आके्षप घेिले नसिे. त्याच्यापासून वशकून आम्ही त्याला मान देिो. 
बालपणापासून प्रगिीसाठी त्याला कराव्या लागलेल्या त्यागािंा अभ्यास करण्यामुळे त्याच्या मोठेपणाला व 
त्याच्या व्यवक्तमत्त्वावर अपयशािा शोकान्सि वशक्का मारणाऱ्या इिर सवथ घटकानंा कोणिाही कमीपणा येि 
नाही. 
 
 आम्ही वलओनादोला कधीही मज्जाववकृि ककवा ‘िंवत्रकाववकृि’ (ही संज्ञा उपयोजनाच्या दृष्टीने 
गैरसोयीिी आहे, हे आम्हालंा मान्सय आहे.) मानलेले नाही, यावर आम्हालंा स्पष्टपणे भर वदला पावहजे. 
मानसरोगविवकत्सेिून बनववलेली मिे त्याला लागू करण्यािे धाडसि आम्ही कराव,े हे िुकीिे आहे, असे 
मानणारा माणूस अजूनही पूवथग्रहानंा विकटून आहे; पण आम्ही िे पूवथग्रह सध्या न्सयाय्यपणे टाकून वदले 
आहेि. आरोगय व रोग, सामान्सय व िंवत्रकाववकृि याचं्यामध्ये काटेकोरपणाने भेद करिा येिो, व 
मज्जाववकृिीिी लक्षणे म्हणजे सवथसाधारण कमीपणािा पुरावा असे मानले पावहजे, यावर आमिा ववश्वास 
नाही. आज आम्हालंा माहीि आहे, की मज्जाववकृिीिी लक्षणे म्हणजे वववशष्ट वनरोवधि कमांिी जागा घेणारे 
व लहान मुलापासून सुसंस्कृि माणसापयंिच्या आपल्या ववकासक्माि आपल्याला अपवरहायथपणे वापराि 
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आणाव े लागणारे व्यूह. आपण सवथजण असे बदलीव्यहू वनमाण करिो, आवण या बदलीव्यूहािंी फक्त 
संख्या, िीव्रिा व वाटप याि गोष्टी आजाराच्या व्यावहावरक कल्पनेिे व शारीवरक कमीपणाच्या वनष्ट्कषािे 
समर्थन करिाि. वलओनादोच्या व्यवक्तमत्त्वािील वकरकोळ लक्षणािंा मागोवा घेऊन ‘अवनवायथ कृविपे्ररणा’ 
असे आम्ही नाव वदलेल्या मज्जाववकृिीच्या जवळपास आम्ही त्याला बसव ूआवण त्याच्या संशोधनािी व 
अवरोधनािंी िुलना मज्जाववकृिाचं्या अनुक्मे युवक्तवादवडेाशी व िर्ाकवर्ि अनैसर्वगक किृथत्वहीनिेशी 
ककवा वनणथयक्षमिेच्या अभावाशी करू. 
 
 वलओनादोच्या लैं वगक जीवनािील व कलाव्यापारािील अवरोधनािें स्पष्टीकरण देणे हे आमच्या 
लेखनािे उवद्दष्ट होिे. त्या दृष्टीने, त्याच्या मानवसक प्रगिीबद्दल आम्ही जे शोधून काढू शकलो, त्यािा 
साराशं खाली देि आहोि. 
 
 वलओनादोच्या आनुववंशक घटकाबंद्दल काही मावहिी वमळवणे आम्हालंा शक्य िाले नाही. 
याउलट, त्याच्या बालपणािील योगायोगानंी त्याच्यावर वविवलि करणारा दूरगामी पवरणाम केला, हे 
आम्ही ओळखिो. त्याच्या अनौरस जन्समाने वयाच्या कदाविि पािव्या वषापयंि त्याला वपत्याच्या 
संस्कारापासून ववंिि केले आवण वजिा िो एकमेव ववरंगुळा होिा, अशा आईच्या पे्रमळ प्रलोभनावर त्याला 
सोपववले. विने घेिलेल्या िुंबनामुंळे त्याला लैं वगक जाण फार लौकर आली, व त्यामुळे बालपणािील 
लैं वगक व्यापाराच्या अवस्रे्ि त्याने प्रवशे केला असला पावहजे, हे नक्की. या अवस्रे्िे फक्त एकि दशथन 
वनवश्चिपणाने वदसून आले; िे म्हणजे बालपणािील लैं वगक शोधािी िीव्रिा. त्याच्या बालपणीच्या 
आरंभकाळािील ठशामुंळे वनरीक्षणाच्या वक्यावगेाला व िौकसपणाला फार जोरािी िेिना वमळाली. 
ववशाल वजवणीला विने कधीही न त्यावगलेला महत्त्वलाभ िाला. प्राण्याबंद्दलच्या अविरेकी 
सहानुभिूीसारख्या त्याच्या नंिरच्या ववरोधी विथनावरून आपण असा वनष्ट्कषथ काढू शकिो, की 
बालपणािील या काळामध्ये परपीडनाच्या िीव्र लक्षणािंा अभाव नव्हिा. 
 
 वनरोधनाच्या एका जोरदार बदलाने बालपणािील या अविरेकािा शवेट केला आवण वयाि येिाना 
प्रगट िालेल्या स्वभाववैवशष्ट्ट्यािंी प्रस्र्ापना केली. सवथ ढोबळ ऐंवद्रय व्यापारापासूनच्या परावृत्तीि या 
रूपािंरािी सवांि अवधक लक्षणीय पवरणिी िाली. वलओनादो ब्रह्मिारी जीवन व्यिीि करू शकला आवण 
लोकानंा लैं वगकिेच्या पार असलेल्या माणसासारखा वाटला. वयाि येिानाच्या क्षोभािे लोंढे या मुलावर 
आले, त्यावळेी त्यानंी त्याच्यावर महागड्या व उपद्रवी बदलीव्यूहािंी सक्ती करून त्याला अपाय केला 
नाही. लैं वगक िौकसपणाला आधीच्या काळाि वदलेल्या अग्रहक्कामुळे लैं वगक गरजाचं्या मोठ्या भागािे 
सवथसाधारण ज्ञान िृष्ट्णेमध्ये उन्नयन करून वनरोधन टाळणे त्याला शक्य िाले. त्याच्या कामपे्ररणेिा फार 
लहान भाग लैं वगक ध्येयानंा लागू करण्याि आला होिा. आवण त्याने त्याच्या प्रौढावस्रे्िील खुरटलेल्या 
लैं वगक जीवनािे प्रविवनवधत्व केले. आईवरील पे्रमाच्या वनरोधनािा पवरणाम म्हणून या भागाने 
समकलगसंभोगवृत्ती धारण केली आवण कुमारावंरिे आदशथ पे्रम म्हणून िी व्यक्त िाली. आईबरोबरच्या 
त्याच्या संबधंािंी स्मृिी व विच्याबद्दलिे त्यािे बिीकरण त्याच्या अबोध मनाि वटकववले गेले होिे. परंिु िे 
त्यावळेी वनल्ष्ट्क्यावस्रे्ि होिे. अशा रीिीने वलओनादोच्या मानवसक जीवनाला लैं वगक वक्यावगेाने 
पुरववलेल्या साहाय्याच्या वववनयोगाि वनरोधन, बिीकरण व उन्नयन यानंी भाग घेिला. 
 
 बालपणाच्या प्रारंभीच्या काळाि वनरीक्षणाच्या वक्यावगेाला लौकर आलेल्या जागृिीने त्याच्यावर 
बहुधा लादलेल्या एका वववशष्ट हुशारीमुळे वलओनादो अप्रवसि कुमारवयापासून कलाविं, वित्रकार व 
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वशल्पकार असल्यािे आपल्याला वदसिे. जर आमिी सामग्री नेमकी येरे् अपरुी नसिी, िर कलाव्यापार 
प्रार्वमक मानवसक शक्तींच्यावर कसा अवलंबून असिो, यािा वृत्तािं आम्ही आनंदाने वदला असिा. 
कलाविंाच्या वनर्वमिी त्याच्या लैं वगक इच्छेला वाट करून देिाि, याबद्दल आिा जवळजवळ कोणिीही 
शकंा उरलेली नाही, या वस्िुल्स्र्िीवर भर देऊन आम्ही आमिे समाधान करिो. वलओनादोच्या बाबिीि 
आम्ही व्हिारीने वदलेल्या मावहिीिा संदभथ देऊ शकिो. ही मावहिी म्हणजे हसणाऱ्या वस्त्रयाचं्या व सुंदर 
कुमाराचं्या िेहऱ्यानंी, ककवा त्याच्या लैं वगक आकषथणववषयाचं्या प्रविरूपणानंी, त्याच्या कलात्मक 
प्रयत्नामंध्ये प्रर्म लक्ष वधूेन घेिले. आपल्या भरभराटीच्या िरुण वयाि वलओनादोने प्रर्म अवरुि न होिा 
काम केले, असे वदसिे. जीवनािील बाय विथणुकीसाठी त्याने आपल्या वपत्यािा आदशथ स्वीकारल्यामुळे 
आवण त्याच्या वपत्यािी जागा घेणारा माणूस ड्यकू लोदोल्व्हको मॉरोमध्ये त्याला दैवाच्या अनुकूलिेमुळे 
वमळाल्यामुळे त्यािा वमलानमधील िो काळ पुरुषी सजथक–शक्तीिा व कलात्मक वनर्वमविक्षमिेिा ठरला. 
पण उन्नयन िालेल्या जोरदार लैं वगक प्रयत्नाचं्या व्यापारासंाठी अस्सल लैं वगक जीवनाच्या जवळजवळ 
संपूणथ वनरोधनामुळे सवांि अवधक अनुकूल अशी पवरल्स्र्िी ियार होि नाही, या इिराचं्या अनुभवाला 
त्याच्या बाबिीि लौकरि बळकटी आली. त्याच्या लैं वगक जीवनाच्या प्रिीकात्मिेने स्विःला घोवषि केले. 
त्यािा व्यापार व जलद वनणथय घेण्यािी क्षमिा या गोष्टी दुबळ्या होऊ लागल्या : कििनािी व रेंगळण्यािी 
प्रवृत्ती ‘द होली सपर’ मध्ये क्षुब्धिेच्या रूपाि आधीि वदसू लागली होिी आवण विने िावंत्रक पवरणामाच्या 
साहाय्याने या श्ेष्ठ कलाकृिीिी दैवगिी ठरवली. हळूहळू त्याच्याि फक्त मज्जाववकृिाचं्या प्रविगमनानंा 
समािंर ठेविा येईल, अशी प्रवक्या ववकवसि िाली. वयाि येिाना कलाविं म्हणून िालेल्या त्याच्या 
ववकासावर बालपणािील वनणायक संशोधकघटकाने माि केली. त्याच्या कामुक वक्यावगेािें दुसरे उन्नयन 
पवहल्या वनरोधनाच्या वळेी ियार िालेल्या आवदम उन्नयनाकडे वळले. िो संशोधक बनला : प्रर्म कलेच्या 
सेविे असलेला व मग स्विंत्र व कलेपासून दूर गेलेला. वपत्यािी जागा घेणाऱ्या त्याच्या आश्यदात्याच्या 
मृत्यूनंिर आवण जीवनािील वाढत्या अडिणींबरोबर प्रविगमनात्मक स्र्ानािंरािंा ववस्िार वाढला. 
वकिीही ककमि द्यावी लागली, िरी त्याच्या हाििे एक िरी वित्र आपल्याकडे असाव,े अशी इच्छा 
असणाऱ्या काऊंटेस इिाबलेा डेस्टे वहच्या एका पत्रलेखकाच्या वृत्तािंाप्रमाणे िो ‘Impacientissimo al 
pennello’ (कंुिल्याच्या बाबिीि अत्यिं अधीर) [Seidlitz, पूवोद धृि खंड २, प.ृ २७१.] बनला. त्याच्या 
भिूकाळाने–म्हणजे बालवृत्तीने-त्याच्यावर िाबा वमळववला. त्याच्या कलात्मक वनर्वमिीिी आिा जागा 
घेणाऱ्या संशोधनाने अबोध वक्यावगेाचं्या व्यापारािा गौप्यस्फोट करणाऱ्या लक्षणानंा जन्सम वदला. त्यािी 
अल्स्र्रिा, त्यािा बेपवा दुराग्रह, व प्रत्यक्ष पवरल्स्र्िीशी जुळवनू घेण्याच्या क्षमिेिा अभाव यामंधून ही गोष्ट 
वदसून येिे. 
 
 आयुष्ट्याच्या वशखरावर असिाना— ज्या वयाि स्त्रीच्या लैं वगक वैवशष्ट्ट्यामंध्ये प्रविगमनात्मक बदल 
आधीि िालेला असिो आवण पुरुषामंधील कामपे्ररणा उत्साही प्रगिीिे साहस करिे, त्या वयाि–म्हणजे 
पन्नाशीच्या प्रारंभीच्या काही वषांि त्याच्याि एक नवीन रूपािंर घडून आले. त्याच्या मानवसक आशयािे 
अवधक खोलवरिे र्र पुन्सहा गविमान िाले. परंिु ऱ्हासावस्रे्ि असलेल्या त्याच्या कलेला या नवीन 
प्रविगमनािा फायदा िाला. त्याच्या आईच्या आनंदी व ऐंवद्रय सुखाने भरलेल्या ल्स्मिािी स्मिृी त्याच्याि 
जागृि करणारी स्त्री त्याला भेटली, आवण कलात्मक प्रयत्नाचं्या प्रारंभीच्या काळाि, ल्स्मि करणारी स्त्री 
घडवविाना, त्याला मागथदशथन करणारी िेिना त्याने या जागृिीच्या पवरणामाखाली परि वमळवली.गूढ 
ल्स्मि हे वैवशष्ट्ट्य असणारी ‘मोन्ना लीिा’, ‘सेंट ॲन्’ आवण अनेक गूढ विते्र त्याने रंगवली. आपल्या सवांि 
जुन्सया कामुक भावनाचं्या साहाय्याने आपल्या कलेिील अवरोधनावर पनु्सहा एकदा ववजय वमळववण्याि िो 
यशस्वी िाला. हा अंविम ववकास हळूहळू क्षीण होि येणाऱ्या वृिावस्रे्च्या गूढिेि वमसळून गेला. परंिु 



 अनुक्रमणिका 

यापूवी त्यािी बुविमत्ता त्याच्या काळापेक्षा फार पुढारलेल्या जीवनववषयक दृवष्टकोनाच्या सवोच्च क्षमिेला 
पोिली होिी. 
 
 वलओनादोच्या ववकासक्मािे असे वणथन करण्यासाठी, त्याच्या जीवनािी अशी रिना 
करण्यासाठी, आवण कला व ववज्ञान यामंधील त्याच्या दोलायमान अवस्रे्िे स्पष्टीकरण देण्यासाठी 
एखाद्याजवळ कोणिे स्पष्टीकरण असू शकिे, हे या पूवीच्या प्रकरणामंध्ये मी दाखववले आहे. या गोष्टी साध्य 
केल्यानंिर जर, मी एक मनोववश्लेषणात्मक कल्ल्पि कर्ा वलवहली आहे, अशी टीका करण्यास मी माझ्या 
वमत्रानंा व मनोववश्लेषणिज्ज्ञानंा प्रवृत्त केले असेल, िर मी उत्तर देईन, की या वनष्ट्कषांच्या 
ववश्वसनीयिेबद्दल मी वनवश्चिि फाजील अंदाज बाधंलेला नाही. या र्ोर व गूढ माणसािून वनघणाऱ्या 
आकषथणाला मी इिरापं्रमाणेि बळी पडलो. अशा माणसाच्या व्यवक्तमत्त्वाि िालना देणाऱ्या समर्थ वासना 
आपल्याला जाणविाि, पण काही िाले, िरी लक्षणीय प्रमाणाि सौम्य होऊनि त्या स्विःला व्यक्त करू 
शकिाि. 
 
 पण वलओनादोच्या जीवनाबद्दलिे सत्य काहीही असले, िरी त्याच्या जीवनािा मनोववश्लेषणात्मक 
शोध घेण्यािा आमिा प्रयत्न आम्ही दुसरी एक कामवगरी पार पाडण्यापूवी सोडू शकि नाही. आम्ही 
वगळलेले प्रत्येक स्पष्टीकरण अपयश म्हणून आमच्यापुढे धरले जाऊ नये, यासाठी िवरत्रलेखनािील 
मनोववश्लेषणाच्या कायथक्षमिेच्या मयादा सवथसाधारणपणे स्पष्ट करणे आवशयक आहे. मनोववश्लेषणात्मक 
शोधाला वापरासाठी उपलब्ध असलेली सामग्री म्हणजे संबंवधि व्यक्तीिा जीवनेविहास. या जीवनेविहासाि 
एका बाजूला अपघािी घटना व पवरल्स्र्िीिे संस्कार आवण दुसऱ्या बाजूस त्या व्यक्तीच्या वनववेदल्या 
गेलेल्या प्रविवक्या यािंा समावशे होिो. मानवसक यंत्रणाचं्या ज्ञानावर आधारलेले मनोववश्लेषण व्यक्तीच्या 
प्रविवक्याचं्या आधारे विच्या स्वभावािा शोध घेण्यािा आवण विच्या अगदी आरंभीच्या पे्ररक शक्ती, 
त्यािप्रमाणे त्यािंी नंिरिी रूपािंरे व ववकास यानंा आिा उघड करण्यािा गविमान प्रयत्न करिे. जर हा 
प्रयत्न यशस्वी िाला, िर शारीवरक व अपघािी घटकाचं्या सहकायािून ककवा अंिगथि व बाय शक्तींमधून 
व्यवक्तमत्त्वािी प्रविवक्या स्पष्ट केली जािे. कदाविि वलओनादोच्या बाबिीिल्याप्रमाणे, अशा कामवगरीने 
वनवश्चि वनष्ट्कषथ वदले नाहीि, िर त्यासाठी या माणसाबद्दलच्या परंपराप्राप्त अवनवश्चि व फुटकळ 
स्वरूपािील सामग्रीला दोष वदला पावहजे; सदोष ककवा अपुऱ्या मनोववश्लेषणपििीला नव्हे. म्हणून अशा 
अपुऱ्या सामग्रीच्या आधारावर िज्ज्ञ मि पुरववण्यािी मनोववश्लेषणावर सक्ती करणाऱ्या त्या लेखकालाि 
अपयशाबद्दल जबाबदार धरले पावहजे. 
 
 िर्ावप एखाद्याला संपन्न ऐविहावसक सामग्री उपलब्ध असली, आवण िो मानवसक यतं्रणा जास्िींि 
जास्ि वनवश्चििेने हािाळू शकला, िरी दोन महत्त्वाच्या प्रशनाशंी सबंंध आल्यास व्यक्ती अमुकि होऊ 
शकली असिी, अन्सय काहीही नाही, असा वनवश्चि दृवष्टकोन पुरवणे मनोववश्लेषणात्मक शोधाला शक्य 
होणार नाही. वलओनादोबद्दल आम्हालंा असा काही दृवष्टकोन माडंणे भाग पडले, की बालपणापाठोपाठ 
आलेल्या लैं वगक वनरोधनामुळे त्याला आपल्या कामपे्ररणेिे ज्ञानिृष्ट्णेि उन्नयन कराव े लागले, या 
वस्िुल्स्र्िीच्या द्वारा, त्याच्या अनौरस जन्समािा अपघाि व त्याच्या आईिे लाड या घटकानंी त्याच्या 
स्वभावाच्या घडणीवर व नंिरच्या त्याच्या दैवगिीवर सवांि अवधक वनणायक पवरणाम केला आवण अशा 
रीिीने त्याच्या संपूणथ उत्तरायुष्ट्यािील त्यािी लैं वगक वनल्ष्ट्क्यिा वनवश्चि केली. मात्र बाल्यावस्रे्िील 
पवहल्या कामुक समाधानानंिर आलेले वनरोधन घडायलाि पावहजे होिे, असे नाही; दुसऱ्या एखाद्या 
व्यक्तीच्या बाबिीि कदाविि िे घडले नसिे, ककवा त्यािी वनर्वमिी इिक्या मोठ्या प्रमाणावर िाली नसिी. 
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पुढिा पल्ला मनोववश्लेषणाच्या पििीने सोडवविा येणे शक्य नाही, एवढ्या प्रमाणावरील स्वािंत्र्याला आपण 
येरे् मान्सयिा वदली पावहजे. वनरोधनािील बदलािा प्रशन हा एकमेव प्रशन आहे, अशी त्यािी भलावण करणे 
हे फारसे समर्थनीय नाही. दुसरा एखादा माणसू, ज्ञानिृष्ट्णेच्या रूपाि उन्नयन करून आपल्या कामपे्ररणेच्या 
मुख्य भागािी वनरोधनापासून सुटका करण्याि यशस्वी िाला नसिा, हे अगदी शक्य आहे. 
वलओनादोवरील संस्कारासंारख्याि संस्काराखंाली असलेल्या दुसऱ्या एखाद्याला आपल्या बौविक 
कायाला कायमिा अपाय सहन करावा लागला असिा ककवा अवनवायथकृविपे्ररणेच्या मज्जाववकृिीकडे िो 
अवनयंवत्रिपणे िुकला असिा. मनोववश्लेषणाच्या प्रयत्नािून ज्यािें स्पष्टीकरण देिा आलेले नाही, अशी 
वलओनादोिी दोन स्वभाववैवशष्ट्टे्य आहेि: आपल्या वक्यावगेािें वनरोधन करण्यािी त्यािी वववशष्ट प्रवृत्ती, 
आवण आपल्या आवदम वक्यावगेािें उन्नयन करण्यािी त्यािी असाधारण क्षमिा. 
 
 वक्यावगे व त्यािें रूपािंर या मनोववश्लेषणाला शोधून काढिा येणाऱ्या अंविम गोष्टी आहेि. 
त्यापुढील के्षत्र िे जैव सशंोधनावर सोपविे. वनरोधनािी प्रवृत्ती व उन्नयनािी क्षमिा या दोहोंिाही 
स्वभावाच्या सेंवद्रय आधारापंयथि माग काढला पावहजे. स्वभावाच्या केवळ सेंवद्रय आधारावंरि मानवसक 
संघटना उभी राहिे. कलाके्षत्रािील हुशारी व वनर्वमविक्षमिा यािंा उन्नयनाशी वनकट संबंध असल्यामुळे 
कलागुणािा स्वाभावही मनोववश्लेषणाच्या मागाने आपल्याला उपलब्ध होऊ शकि नाही, हे आम्हालंा 
कबूल केले पावहजे. समकालीन जैव संशोधन पुरुषी व स्त्री वववशष्ट शरीर ववशषेाचं्या संगमाद्वारा एखाद्या 
माणसाच्या सेंवद्रय घटनेिी मुख्य लक्षणे स्पष्ट करण्यािा प्रयत्न करिे. वलओनादोिे शारीवरक सौंदयथ व 
त्यािप्रमाणे त्यािा डावखुरेपणा या बाबिीि र्ोडा दुजोरा देिाि. परंिु ववशुि मानसशास्त्रीय शोधािे के्षत्र 
सोडण्यािी आमिी इच्छा नाही. व्यक्तीिे बाय अनुभव व वक्यावगेाचं्या व्यापाराच्या मागावरील विच्या 
प्रविवक्या यामंधील संबधं दाखववणे हेि अजूनही आमिे उवद्दष्ट आहे. वलओनादोच्या कलात्मक किृथत्वाच्या 
वस्िुल्स्र्िीिे स्पष्टीकरण, मनोववश्लेषण जरी आपल्याला देि नाही, िरी िे त्याच्या किृथत्वािे आववष्ट्कार व 
मयादा यािें आकलन आपल्याला देिे. वलओनादोिे बालपणािील अनुभव असलेला माणसूि फक्त ‘मोन्ना 
लीिा’ व ‘सेंट ॲन’ रंगव ूशकला असिा, आपल्या कलाकृिींना िो दुःखद दैवगिी देऊ शकला असिा, 
आवण त्यामुळे प्राकृविक इविहासकार म्हणनू अश्िुपूवथ कीिी वमळव ूशकला असिा, असे जरूर वदसिे. 
असे वदसिे, की त्याच्या सवथ यशािंी व अपयशािंी वकल्ली जणू काही त्याच्या बालपणािील 
वगधाडासंबधंीच्या मनोवनर्वमिीि लपलेली होिी. 
 
 आईवडीलरूपी योगायोगपूणथ िारकापुजंािा व्यक्तीच्या दैवगिीवरील वनणायक पवरणाम मान्सय 
करणारे वनष्ट्कषथ–उदाहरणार्थ, वलओनादोिा अनौरस जन्सम व त्यािी पवहली सावत्र आई दोन्ना आल्ल्बएरा 
वहिे वधं्यत्व यािें त्याच्या दैवगिीवर प्रभतु्व असल्यािे वनष्ट्कषथ–ज्या संशोधनािून वनघिाि, त्यामुळे 
कुणाच्या भावना दुखावल्या जाणार नाहीि का? असे दुखावले जाण्यािा कुणाला अवधकार आहे असे मला 
वाटि नाही. आपली दैवगिी ठरवण्यािी योगायोगािी योगयिा नाही, असे वाटून घेणे म्हणजे जीवनाच्या 
धार्वमक कंगोऱ्याकडे–ज्याच्यावर माि करण्यािी ियारी स्विः वलओनादोनेि ‘सूयथ ल्स्र्र आहे’ या 
कल्पनेला लेखी स्वरूप देऊन केली— िालेली पीछेहाट होय. आपल्या सवांि अवधक असुरवक्षि वयामध्ये 
परमेश्वर व दयाळू दैव आपले सरंक्षण करीि नाहीि, या वस्िुल्स्र्िीिे आपल्याला साहवजकि िीव्र दुःख 
होिे. त्यामुळे शुक्जंिू व स्त्रीबीज याचं्या भेटीिून होणाऱ्या आपल्या जन्समापासूनिी आपल्या आयुष्ट्यािील 
प्रत्येक गोष्ट म्हणजे वस्िुिः एक योगायोगि आहे, आवण िरीही िो प्रकृिीच्या वनयमबििेि व दैवाधीनिेि 
भाग घेिो; आपल्या इच्छा व भ्रम याचं्याशी फक्त त्यािा सबंंध नसिो; हे आपण आनंदाने ववसरिो. आपल्या 
आयुष्ट्यािील वनणायक घटकािंी, शरीररिनात्मक ‘दैवाधीनिा ’ व बालपणािील ‘योगायोग’ यामंध्ये 
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होणारी ववभागणी प्रत्येक व्यक्तीच्या बाबिीि अजूनही अवनवश्चि असू शकेल; परंिु सवथ गोष्टीिा एकत्र वविार 
करिा, आपल्या बालपणािील नेमक्या प्रारंभीच्या वषांच्या महत्त्वाबद्दल शकंा घेणे आपल्याला यापुढे शक्य 
नाही. हॅम्लेटच्या भाषणािी आठवण करून देणाऱ्या, वलओनादोच्या अर्थपूणथ शब्दािंील “अनुभवाि कधीही 
न अविरलेल्या अनंि हेिंूनी (‘ragioni’) पवरपूणथ असलेल्या” [Herzfeld, M. पूवोद धृि,पृ. ११. “La natura è piena 
d’infinite ragioni che non furono mai in isperienza.”[हा सदंभथ हॅम्लेटच्या पवरविि शब्दािंा असावा, असे वाटिे : “There are more things 

in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.”] प्रकृिीबद्दल आपण सवथ अजूनही फार कमी 
आदर दाखविो. ‘प्रकृिीिे हे हेिू’ (‘ragioni’) ज्या अनंि प्रयोगादं्वारा स्विःवर अनुभवरूपे लादिाि, त्या 
प्रयोगािंील एकेकाशी आपण माणसािील प्रत्येकजण जुळिो.  
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पणरभाषा सूची : मराठी–इुंग्रजी 
 
अद भिुरम्य कर्ा romance 
अवधवृषण epididymis 
अवनवायथकृविपे्ररणेिी मज्जाववकृिी compulsive neurosis 
अनुकरण imitation 
अनुकृिी imitation 
अनैसर्वगक किृथत्वहीनिा abulias 
अबोध मन unconscious 
अवभयिंा engineer 
अभथक infant 
अवरोधन inhibition 
अववकृि normal 
अस्वीकार rejection 
अहंमन्सय egotistic 
आकारववशषे features 
आख्यावयका legend 
आत्मकामी narcissus 
आत्मरिी narcis(sis)m 
आत्मकामुकिा auto eroticism 
आदशथ model 
आवदम primitive 
आद्यनमुना prototype 
आरेखन drawing, sketch 
आसन posture 
आस्र्ा interest 
आश्यदािा patron 
इंवद्रय member 
इंवद्रयग्राय sensuous 
उत्सजथक वावहन्सया excretory dutcts 
उदरगुहा abdominal cavity 
उवद्दष्ट purpose 
उदे्दश intention 
उन्नयन sublimation 
उमाळ्याने impulsively 
ऐंवद्रय sensuous 
ऐंवद्रयिा sensuality 
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कपटवषे disguise 
कमथ act 
कल disposition 
कल्पना composition 
किृथत्वशक्ती ability 
कामदेविा Eros 
कामपे्ररणा libido 
कामे commissions 
कामुक erotic 
कामुकिा eroticism 
कारुण्य pathos 
वकमयागार alchemist 
कुिूहल curiosity 
वक्या acting 
वक्यावगे impulse 
कृिी action 
कृत्ये performances 
कंगोरे features 
 

गुणधमथ characteristics 
गुदकामुकिा anal eroticism 
गुरू master 
गंड complex 
वित्तप्रवृत्ती dispositions 
वित्र picture 
वित्रकृिी works 
वित्रफलक canvas 
िेिक stimulus 
 

जादूटोणा black art 
जीवववज्ञान biology 
जुळणे correspond 
जैव biological 
 

टािण notation 
वटपण note, account 
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ठसा impression 
 

िान्सहेपणािील infantile 
िंिुवाद्य lyre 
िंिुवाद्यवादक player of the lyre 
िंवत्रका nerve 
िंवत्रकोन्समाद hysteria 
िंवत्रकाववकृि nervous 
त्रािा saviour 
 

दमन repression 
दडपलेली suppressed 
दाखला testimonial  
वदवास्वप्ने phantasies 
दैवगिी fate 
 

धार्वमक आसक्ती religious attachment 
ध्येय aim 
 

नमुना type 
नमुनाकृिी model 
नागरी अवभयिंा civil engineer 
वनयिी destiny 
वनरोधन repression 
वनसगथ nature 
वनसगथवैज्ञावनक naturalist 
वनणथयक्षमिेिा अभाव abulias 
नोंद notice 
 

पयोलसायश cisterna chyli 
परमेश्वर workmaster, discoverer 
परस्परप्रमाण perspective 
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पवरल्स्र्िी situation 
पवररक्षण perseveration 
पवररक्षक perseverating 
पवक्षकर्ा fable 
पालकगंड parental complex 
पाश्वथभमूी background 
वपिृगंड fathercomplex 
वपिृमावलका fatherseries 
पुरािनिा antiquity 
पुराित्त्वववद्या archaeology 
पूजेिील क्षुद्रवस्िू fetich 
प्रवक्या process 
प्रकृिी nature 
प्रकृिीिे हेिू ‘reasons of nature’ (‘ragioni’) 
प्रविगमन regression 
प्रविगमनात्मक स्र्ानािंर regressive displacement 
प्रविभाविं genius 
प्रविरोध resistence 
प्रविरूपण representation 
प्रत्यक्ष ककवा अप्रत्यक्ष mediate or immediate 
प्रबंध treatise 
प्रबोधनयुग renaissance 
प्रभाव influence 
प्रयोजन function 
प्रलोभन seduction 
प्राकृविक natural 
प्रार्वमक elementary 
प्रायोवगक experimental 
प्रारंवभक primary 
पे्ररक incentive 
पे्ररकशक्ती motive power, motive force 
पे्ररणा instinct 
 

बदली व्यूह substitution formation 
बिीकरण fixation 
बालक child 
बालपण childhood, boyhood, infancy 
बालपणािील लैं वगक शोध infantile sexual investigation  
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बोधन cognition 
 

भयगंड phobia 
भाव affects 
भावना feeling 
भावनात्मक affective 
वभवत्तलेपवित्र fresco 
भोगवर्वजि abstinent 
 

मनोवनर्वमिी phantasy 
मनोववश्लेषण psychoanalysis 
मज्जाववकृि neurotic 
मज्जाववकृिी neurosis 
मनःशक्ती capacity 
ममथदृष्टी insight 
महत्त्वलाभ accentuation 
मानसरोगविवकत्सा pathography, psychopathology 
मानसशास्त्र psychology 
मानवसक यतं्रणा psychic mechanism 
मूल child 
मूलभिू primary 
मोहजाल designs 
मॉडेल model 
 

यर्ादशथन perspective 
युवक्तवादवडे reasoning mania 
 

रिना structures 
रविशक्ती libido 
रुिी interest 
रूपद अवभव्यक्ती plastic expression 
रेखाटने studies 
रेखावित्र sketch, drawing 
रंगवित्र painting 
रंगवित्रकला painting 
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रंगशाळा studio 
 

लशकरी अवभयंिा military engineer 
लसीका-के्षत्र lymphreservoir 
कलग member, phallus 
लैं वगक sexual 
लैं वगक अस्वीकार sexual rejection 
लैं वगक बळकटी sexual reinforcement 
 

वयाि येणे puberty 
वासना passion 
वावहनी duct 
ववकृि morbid, abnormal 
ववकृिीिे मानसशास्त्र abnormal psychology 
ववषण्णिा depression 
ववषयासक्ती sensuality 
वैषवयकिा sensuality 
व्यवक्तवित्र portrait 
व्यवस्र्ा disposition 
व्यापार activity 
व्यूह formation 
वृत्ता disposition 
वृषण testis 
 

शोधक (परमेश्वर) discoverer 
श्ेष्ठ वित्रकार master 
 

सक्ती complusion 
सबोध स्मृिी conscious memory 
समकलगी पुरुषसंभोगवृत्ती homosexuality 
समकलगी पुरुषसबंंध homosexual relations 
समकलगसंभोगी पुरुष homosexual 
सहयोग concurrence 
सहेिुक उदे्दश purposive intent 
संघवनि condensed 
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संभोग coitus 
संन्सयस्ि वृत्ती asceticism 
संशोधक investigator 
संशोधन investigation 
संरिना constitution 
संस्कार influence 
सामान्सय normal 
साध्य end 
साहियथ association 
वसिान्सि theory 
सैिावंिक theoretical 
स्र्ापत्य अवभयंिा civil engineer 
स्वभाव character 
स्वभाववैवशष्ट्टे्य dispositions 
स्वैरािार licentiousness 
 

वहशबे accounts 
हेिू motive 
 

ज्ञान cognition 
ज्ञानवक्या cognition 
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पणरभाषा सूची : इुंग्रजी–मराठी 
 
abdominal cavity उदरगुहा 
ability किृथत्वशक्ती 
abnormal ववकृि 
abnormal psychology ववकृिीिे मानसशास्त्र 
abstinent भोगवर्वजि 
abulias अनैसर्वगक किृथत्वहीनिा, वनणथयक्षमिेिा अभाव 
accentuation महत्त्वलाभ 
account वटपण 
accounts वहशबे 
act कमथ 
acting वक्या 
action कृिी 
activity व्यापार 
affective भावनात्मक 
affects भाव 
aim ध्येय 
alchemist वकमयागार 
anal eroticism गुदकामुकिा 
antiquity पुरािनिा 
archaeology पुराित्त्वववद्या 
asceticism संन्सयस्िवृत्ती 
association साहियथ 
autoeroticism आत्मकामुकिा 
 

background पाश्वथभमूी 
biology जीवववज्ञान 
biological जैव 
black art जादूटोणा 
boyhood बालपण 
 

canvas वित्रफलक 
capacity मनःशक्ती 
character स्वभाव 
characteristics गुणधमथ 
child मूल, बालक 
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childhood बालपण 
cisterna chyli पयोलसायश 
civil engineer स्र्ापत्य अवभयंिा 
cognition ज्ञान, बोधन 
coitus संभोग 
commissions कामे 
complex गंड 
compulsion सक्ती 
compulsive neurosis अवनवायथ कृविपे्ररणेिी मज्जाववकृिी 
conception कल्पना 
concurrence सहयोग 
condensed संघवटि 
conscious memory सबोध स्मृिी 
constitution संरिना 
correspond  जुळणे 
curiosity कुिूहल 
 

depression ववषण्णिा 
designs मोहजाल 
destiny वनयिी 
discoverer शोधक (परमेश्वर) 
disguise कपटवषे 
displacement स्र्ानािंर 
disposition व्यवस्र्ा, वृत्ती 
dispositions वित्रप्रवृत्ती, कल 
drawings आरेखने, रेखाविते्र 
duct वावहनी 
 

egotistic अहंमन्सय 
elementary प्रार्वमक 
end साध्य 
engineer अवभयिंा 
epididymis अवधवृषण 
eros कामदेविा 
erotic कामुक 
eroticism कामुकिा 
excretary ducts उत्सजथक वावहन्सया 
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experimental प्रायोवगक 
 

fable पवक्षकर्ा 
fate दैवगिी 
father complex वपिृगंड 
features आकारववशषे, कंगोरे 
feeling भावना 
fetich पूजेिील क्षुद्र वस्िू 
figurativeness प्रिीकात्मिा 
fixation बिीकरण 
formation व्यूह 
fresco वभवत्तलेपवित्र 
function प्रयोजन 
 

genius प्रविभाविं 
 

homosexual समकलगसंभोगी पुरुष 
homosexuality समकलगी पुरुषसंभोगवृत्ती 
homosexual relations समकलगी पुरुषसबंंध 
hysteria िंवत्रकोन्समाद 
 

imitation अनुकृिी, अनुकरण 
impression ठसा 
impulse वक्यावगे 
impulsively उमाळ्याने 
incentive पे्ररक 
infancy िान्सहेपण, बाळपण 
infant अभथक 
infantile िान्सहेपणािील, बालपणािील 
infantile sexual investigation बालपणािील लैं वगक शोध 
influence संस्कार, प्रभाव 
inhibition अवरोधन 
instinct पे्ररणा 
intention उदे्दश 
interest रुिी, आस्र्ा 
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investigation संशोधन 
investigation impulse संशोधन वक्यावगे 
investigator संशोधक 
 

legend आख्यावयका 
libido कामपे्ररणा, रविशक्ती 
licentiousness स्वैरािार 
lymphreservoir लसीका-के्षत्र 
lyre िंिुवाद्य 
 

master गुरु, श्ेष्ठ वित्रकार 
mediate or immediate प्रत्यक्ष ककवा अप्रत्यक्ष 
member इंवद्रय, कलग 
military engineer लशकरी अवभयंिा 
model आदशथ, नमुनाकृिी, मॉडेल 
morbid ववकृि 
motive हेिू 
motive power पे्ररकशक्ती 
motive force पे्ररकशक्ती 
 

narcis(sis)m आत्मरिी 
narcissus आत्मकामी 
nature प्रकृिी, वनसगथ 
natural प्राकृविक 
natural history प्राकृविक इविहास 
naturalist वनसगथ वैज्ञावनक 
nerve िंवत्रका 
nervous िंवत्रकाववकृि 
neurosis मज्जाववकृिी 
neurotic मज्जाववकृि 
normal सामान्सय, अववकृि 
notation टािण 
note वटपण 
notice नोंद 
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painting रंगवित्र, रंगवित्रकला 
parental complex पालक गंड 
passion वासना 
pathography मानसरोगविवकत्सा 
pathos कारुण्य 
patron आश्यदािा 
performances कृत्ये 
perseveration पवररक्षण 
perserverating पवररक्षक 
perspective यर्ादशथन, परस्परप्रमाण 
phallus  कलग 
phantasy मनोवनर्वमिी 
phantasies वदवास्वप्ने 
phobia भयगंड 
picture वित्र 
plastic expression रुपद अवभव्यक्ती 
player of the lyre िंिुवाद्यवादक 
portrait व्यवक्तवित्र 
posture आसन 
primary प्रारंवभक, मूलभिू 
primitive आवदम 
process प्रवक्या 
prototype आद्यनमुना 
psychic mechanism मानवसक यतं्रणा 
psycho analysis मनोववश्लेषण 
psychology मानसशास्त्र 
(abnormal) psychology ववकृिीिे मानसशास्त्र 
psychopathology मानसरोगविवकत्सा 
puberty वयाि येणे 
purpose उदे्दश 
purposive intention सहेिुक उदे्दश 
 

reasoning mania युवक्तवादवडे 
‘reasons of nature’ (‘ragioni’) प्रकृिीिे हेिू 
regression प्रविगमन 
regressive displacement प्रविगमनात्मक स्र्ानािंर 
religious attachment धार्वमक आसक्ती 
renaissance प्रबोधनयुग 
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repression वनरोधन, दमन 
representation प्रविरूपण 
resistence प्रविरोध 
romance अद भिुरम्य कर्ा 
 

saviour त्रािा 
seduction प्रलोभन 
sensuality ऐंवद्रयिा, ववषयासक्ती, वैषवयकिा 
sensuous ऐंवद्रय, इंवद्रयग्राय 
sexual लैं वगक 
sexual reinforcement लैं वगक बळकटी 
sexual rejection लैं वगक अस्वीकार 
situation पवरल्स्र्िी 
sketch आरेखन 
stimulus िेिक 
structures रिना 
studies रेखाटने 
studio रंगशाळा 
sublimation उन्नयन 
substitutive formations बदलीव्यूह 
suppressed दडपलेली 
 

testis वृषण 
testimonial दाखला 
theoretical सैिावंिक 
theory वसिािं 
treatise प्रबंध 
type नमुना 
 

unconscious अबोधमन 
 

work वित्रकृिी 
workmaster मालक, परमेश्वर 
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