
KAMASUTRA 

Duela bi mila urte inguru Indian, Nandim izeneko gizon batek mila 

kapitulutako liburu bat idatzi zuen: “Amodioaren esaerak”.  Liburu 

hau behin eta berriz azaldua eta laburtua izan da, baina gure 

egunetara iritsi dena Mallanaga Vatsyayana-rena izan da, hau da 

gure egunetako Kamasutra. “Amodioari buruzko tratatua” bezala itzul 

genezake. 

Hala ere, hindutarren artean badira gozamen erotikoari buruz ari 

diren beste zenbait liburu. “Ananga Ranga” oso ezaguna da, honetan 

arau asko dago: harreman erotikoak noiz, non, nola,… izan, baina 

badu Kamasutrarekin antzekotasunen bat ere. Sheikh Nefzawi-ren “El 

jardín perfumado” liburu arabiarra besteak baino humoretsuagoa da 

eta sexualitateaz aritzean hori gutxitan ematen da.  

Gaur egungo Kamasutraren idazlea, Vatsyayana, nahikoa ezezaguna 

da. Dakigun gauza bakarra III. mendearen inguruan bizi izan zela da 

eta liburua Nandimen liburuan eta bere esperientzietan oinarrituz 

idatzi omen zuela.  

Liburu hau maila altuko hiritarrak maitatzeko artean hezitzeko asmoz 

idatzi zen. Batzuk pornografikoa dela dioten arren, ia zientifikoki 

idatzitako liburua da, emakumeak zein gizonak hiru motatan 

sailkatzen ditu berauen genitalen tamaina, zein ezaugarri fisiko eta 

pertsonalen arabera. Hala ere, ez naiz sailkapen honetan sartuko, 

gaur egun ez baitu bere garaian izan zuen balioa. Dena den gaur 

egun Sexologia bezala ezagutzen dugun zientziaren lehenetariko 

tratatua kontsidera dezakegu. 

Liburu hasieran Vatsyayana-k barne bakea lortzeko zenbait kontseilu 

ematen ditu. Bake hori lortu ahal izateko Dartha, Artha eta Kama 

landu behar dira. Dartha arimarekin harremandurik dago, Artha 

lurkotasunari dagokio eta bertan lor daitekeen aberastasunarekin 

lotura du eta Kama desioari,asetasun erotikoari, amodioari eta 

atseginari dagokio. 



Kamasutra, asetasun erotikoa eta plazera lantzeko liburua da. 

Hindutarrek sexu harremanak, jan edota lo bezain garrantzitsu eta 

behartsu diren behar bezala hartzen dituzte. Hori dela eta plazera 

lantzeko esfortzu nabarmenak egiten dituzte. Plazera landu ahal 

izateko bost zentzuek arimarekin bat egin behar dute. Sexu 

harremana guztiz gozatsua izan dadin gorputza eta espiritua elkartu 

behar dira.  

Hindutar gizartean, Kamasutra idatzi zeneko garaian, emakumea 

gutxiagotasun egoeran egon arren, sexu harremanak izateko garaian 

biek aktiboki jolas zezaketen, asetasuna lortzen ez bazuten bere 

kexak aurkezteko eskubidea zuten…arlo horretan eskubide 

berdintasuna zuten, sexu harremanak ondo ateratzeko bien ongizatea 

beharrezkoa zela uste baitzuten. Berdintasun honi ez zaio kasu 

handirik egin, agian ez zaigu interesatzen. 

Gure garaian Kamasutraren alde ezagunena “posturen” atala da. 

Bertan “yoni” eta “lingam”-az ari da, baina ze demontre dira hauek? 

Yoni bagina da eta lingam zakila. Postura bakoitzean bagina eta 

zakila modu ezberdinean egokitzen dira eta genitalen tamainaren 

arabera, plazera lortzerakoan postura batzuk edo besteak egokiagoak 

direla esaten du.  

Hala ere hau ez da Kamasutraren atal bakarra, jolas erotikoetaz ere 

ari da. Zergatik da posturen atala ezagunena? Zergatik genitaletara 

murriztutako atala ospetsuena da? 

Behin baino gehiagotan aipatu dugu gure gizarte honetan genitalei 

gehiegizko garrantzia ematen diegula eta horren islada argia 

Kamasutraren adibidea da. Liburua askoz zabalagoa izan arren, 

posturen zatia besterik ez dugu ezagutzen. Baina egon lasai, datorren 

astean zertxobait gehiago jakin ahal izango dugu. 

 

 

 

 



Kamasutrak posturen atalaz gain, beste batzuk ere baditu: Drama, 

Artha eta Kama-ri dagokion atala, 64 kamasutren ezaguera, 

hirritaren bizimodua, ze emakumerekin izan daitezke sexu 

harremanak eta zeinekin ez, sedukzioa, prostituzioa …besteak beste. 

Hauetako atal askok gure gizartean ez du zentzurik, baina bere 

garaian eta gaur egungo hinduar gizartean ere, gizartea eta bikotea 

antolatzeko gida kontsidera dezakegu. 

Sexu harremanei dagokionez, “posturetaz” gain, beste jokaera 

sexualak ere aipatzen ditu, eta ez aipatu soilik, garrantzia handia 

ematen zaie. Ondorengo hauek dira bereziki aipatzen dituenak: 

besarkada edota laztana, musua, atzaparkada, koska egitea, 

bikotearen bategitea, oihu erotikoak, gizonaren papera hartzen duen 

emakumea eta aho elkarbatzea. Hauetako bakoitza mota 

ezberdinetan sailkatzen ditu, hala ere, gauza konkretuagoei ekingo 

diegu, hauek gure sexu harremanetarako baliagarriak izan 

daitezkeelako. Ohituegiak gaude harremanan koitaletara eta 

berritasunen bat sartzea aberasgarria izan daiteke, beraz hortxe doaz 

Kamasutratik hartutako zenbait ideia: 

-Ile igurtzidurak: buruan masajea ematea kilikagarria izan daiteke, 

desioa gehitzeko teknika honi “Keshagrahana” deritzo. Kamasutrak 

emakumeari egin behar zaiola dio, baina froga ezazue mutilengan, 

gustagarria irudituko zaie? 

-Kolpetxoak: koito bitartean kolpetxoak eta txaloak ematea 

exzitazioa  gehitu dezakete, noski joko moduan ematen direnean. 

Diotenez gorputzeko atal batzuk, beste batzuk baino sentikorragoak 

dira kolpetxo hauek jasaterakoan eta plazer handiagoa lor daiteke. 

Plazera ere, intentsitatearen menpe egongo da,beraz bakoitzaren 

gustuen arabera nahi izango duen intentsitatea aldakorra izango da.  

-Koska: pasioa adierazteko modua da eta haginkadaren indarra 

kontrolatuz gero, oso kiligarria izan daiteke. Gure alde animaliena 

agerian uzten du eta baliteke hori izatea kilikatzen gaituena, 

eguneroko kontrola pixka bat galtzea. 



-Atzamarka: desioa piztu eta mantentzeko teknika egokia izan 

daiteke. Exzitazio altuko unetan atzamarka egitea oso gustukoa gerta 

daiteke, batez ere lepoaldean, bizkarrean eta genitalen inguruan 

eginez gero. Hori bai, azazkal motz eta garbiak izatea komeni da. 

-Musua: askotan musuak sexu harreman hasieran ematen ditugu eta 

pixkanaka beste gauzei ekiten diegu, musuak ahaztuz. Musuen 

bitarteko kontaktua oso berezia da, ezpainak eta mihia bikotearen 

gorputza arakatu eta kilikatzeko tresna egokienak dira. Maiz ahoa 

edota genitalak besterik ez dira lamikatzen, baina gorputz azala 

askoz zabalagoa da eta miazkatzeko milaka bazter ditu. Txoko ezkutu 

horiek aurkitzea pena merezi du. 

-“Yoni”ren kontrola: hindutarrek baginari (Yoniri) garrantzia handia 

ematen diote sexu harremanetan paper aktiboa egokituz, beraz 

baginaren mugimenduak kontrolatzea inportantea da. Ziurrenik 

entzunda daukazue Ekialdeko emakumeek baginarekin oso gauza 

bereziak egiten dituztela, baginako giharrak primeran kontrolatzen 

dituzte eta zakila barruan dutenean giharrak gogortu eta lasaitu 

egiten dituzte, plazer handia emanez eta emakumeek senti dezakeen 

plazera ere oso handia izanez. Gihar hauek kontrolatzen emakume 

guztiok ikas dezakegu, ez da ekialdekoen gauza, praktika kontua 

baizik. 

Nik ideia batzuk eman dizkizuet, orain zuen esku dago praktikatu 

nahi izatea edo ez, beti ere zuen gustu eta desioak kontutan harturik 
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