
Tantriskais sekss - baudas un nemirstības nektāra avots 

Mīts, sens kā pati pasaule, vēsta, ka Visums pastāvēs tik ilgi, kamēr Šiva un Šakti mīlēsies 
Kailaša kalnā. Un nav nekā svētāka par tantrisko seksu, jo tas ir Dievišķais radīšanas akts 
miniatūrā. 
Uz jautājumiem atbildēja: Šiva
Jautājumus uzdeva: Inga Balode  
Tantra ir Jogas sastāvdaļa, tāpēc, pirms jautāt ko sīkāk par tantrisko seksu, 
jānoskaidro, kas ir Joga un kas ir tās autors? 

Joga ir zinātne par cilvēka apziņas attīstību un transformāciju visās tās formās un 
izpausmēs. Tā ir vēdisko zināšanu kvintesence jeb mūžīgā mācība (Sanatana Dharma). 
Tās autors ir Dievs (Brahmans). Viņš, radot pasauli, radīja arī sistēmu, kas šajā pasaulē 
nosaka kārtību. Un Joga ir zināšanas par šo sistēmu, tā nav ne reliģija, ne ticība. Vārds 
«Joga» cēlies no vārda «Jūdž», kas sanskritā nozīmē cilvēka dvēseles (Dživas) 
savienošanos ar cilvēka dievišķo būtību (Purušu). 
Kas ir Tantra, un cik liela vieta tajā atvēlēta seksam? 

Tas ir ļoti specifisks Jogas aspekts, kas cilvēka apziņas transformācijai izmanto cilvēka 
ikdienas dzīves elementus, piemēram, seksu. Tiesa gan, seksuālā sfēra Tantrā aizņem 
tikai nelielu daļu.
Vārdam «Tantra» sanskritā ir daudzas nozīmēs, piemēram, «traktāts», «sistēma, kas 
aizsargā cilvēku un sekmē viņa apziņas attīstību un transformāciju». Savukārt, tantrisko 
seksu apzīmē ar vārdu «Maithuna», kas tulkojumā no sanskrita nozīmē vīrišķā un sievišķā 
pirmsākuma savienošanos.  
Kas ir vecāka mīlas māksla Tantra vai Kama Sutra? 

Neviens nezina, cik ilgi pastāv zināšanas par Jogu un tai skaitā arī par Tantru. Tās ir tikpat 
senas, kā cilvēce un Visums. Savukārt, Kama Sutra sarakstīta aptuveni pirms 1700 
gadiem. Tajā tautai viegli saprotamā valodā aprakstīti ir tikai atsevišķi Tantras elementi - 
tikai Tantras ārējais aspekts. 
Ar ko tantriskais sekss atšķiras no seksa parastajā izpratnē? 

Parastajā izpratnē sekss ir kaut kas slikts un netīrs, bez kā tomēr nevar dzīvot. Savukārt, 
Tantra seksu uzlūko kā līdzekli apziņas realizācijai un trasnformācijai (Mokšai) un cilvēka 
dzīvē vislielākās iespējamās baudas gūšanai (Kamai), kas ir divi no četriem galvenajiem 
cilvēka dzīves mērķiem un ir neatņemama katra cilvēka dzīves sastāvdaļa. Maithuna 
sākas tur, kur beidzas parastais sekss. Tas ir daudz augstāks līmenis. Parastais sekss 
augstākais var dot fizisko orgasmu, bet Maithunā orgasms notiek cilvēka apziņā un ir 
daudz vairāk nekā fiziskais orgasms, kas gan vīrietim, gan sievietei nozīmē enerģijas 
zaudējumu. Maithunā orgasms nozīmē enerģijas ģenerēšanu un apziņas transformāciju 
abiem partneriem.
Tantra māca, ka gultā starp vīrieti un sievieti ir jābūt Dievam. Dieva klātbūtne ir 
nepieciešama, jo Viņš ir radījis šo pasauli un visu, kas pastāv uz Zemes, tai skaitā arī 
Maithunu. Noliedzot to, mēs noliedzam arī Dievu. 
Nereti tiek runāts par atteikšanos no seksa... 
Nevar atteikties no tā, kā nav. Lai no kaut kā atteiktos, tas sākumā jāiegūst. Piemēram, lai 
atteiktos no bagātības, jākļūst bagātam. Tikai bagātais var atteikties no bagātības. 
Nabagam nav no kā atteikties, tāpēc viņa atteikšanās no bagātības ir tikai tāda 
koķetēšana. Tāpat ir ar seksu. Patiesi atteikties no seksa var tikai tad, ja tajā izdzīvots viss 
no sākuma līdz galam, un šī lappuse ir pāršķirta. Taču, ja cilvēks nekad dzīvē nav baudījis 
īstu seksu (kas ir Maithuna), un parasti tas gājis secen lielākajai daļai cilvēku, viņam nav 



no kā atteikties. 
Kāpēc cilvēkam dota Maithuna? 

Maithuna ir dota apziņas transformēšanai un arī dzimtas turpināšanai. Izmantojot seksuālo 
enerģiju, tiek radīta jauna dzīvība, un tā ir visvarena enerģija. Tantra māca, ka nav nekā 
svētāka par Maithunu. Proti, pasaules pastāvēšanu nodrošina vīrišķās enerģijas (Šivas 
enerģijas) saplūšana ar sievišķo enerģiju (Šakti enerģiju) makrolīmenī. Savukārt, 
mikrolīmenī vīrišķās un sievišķās enerģijas saplūšana Maithunā rada jaunu dzīvību, 
ģenerē Prānu (universālu enerģiju - materiālu, no kā veidots visums, tai skaitā arī lietas, 
notikumi, parādības un procesi cilvēka dzīvē), sekmē apziņas transformāciju un sniedz 
maksimālu baudu - tas ir Dievišķais radīšanas akts miniatūrā. 
Kādi ir vīrieša un sievietes galvenie dzīves mērķi? 

Galvenais mērķis ir Mokša, kad cilvēks apzinās savu patieso būtību. Un bez jau 
pieminētās Kamas ir vēl divi mērķi - Artha (tāda labklājības līmeņa nodošināšana, lai 
varētu īstenot lielāko daļu vēlmju) un Dharma (cilvēka sociālās misijas izpildīšana 
sabiedrībā). Tantra un Joga kā zinātne kopumā palīdz sasniegt visus mērķus, savukārt, 
Maithuna pirmām kārtām palīdz realizēt Mokšu un Kamu. 
Par ko vīrietis un sieviete atbild Dieva priekšā? 

Sievietes uzdevums ir gūt baudu. Savukārt, vīrietis ir atbildīgs par sievietes 
apmierināšanu, jo, kā māca Tantra, kad sieviete ir apmierināta, tad arī Visums ir gandarīts. 
Sievietes apmierināšana rada labu Karmu abiem partneriem, pirmkārt, jau vīrietim (Karma 
ir cēloņu un seku likums, kas regulē dzīvi).
Tantrā jēdzieni «impotence» un «sievietes apmierināšana» tiek saprasti savādāk nekā 
seksoloģijā. Seksoloģijā par impotenci tiek uzskatīts tikai erekcijas trūkums. Turpretim 
Joga vīrieša impotenci definē, kā nespēju sniegt sievietei maksimāli iespējamo baudu. Ja 
vīrietis to nespēj, viņš nevar izpildīt savu uzdevumu - apmierināt sievieti, tas ir, Maithunā, 
sagādāt sievietei tādu baudu, kādu ar citiem līdzekļiem sagādāt nevar, un ģenerēt tādu 
enerģiju, kas transformē apziņu.
Maithunā radītā enerģija palīdz gūt maksimālu baudu un trasnformēt apziņu arī vīrietim. 
Sievietes enerģētiskā piesātinātība ir apmēram desmit reižu lielāka nekā vīrietim. Varētu 
teikt, ka sieviete ir kā seifs, kas glabā milzu bagātības, bet šī seifa atslēgas ir vīrietim, un 
seifu var atvērt tikai divatā. Tikai divatā var tikt pie enerģijas, kas nesīs uzplaukumu abiem 
partneriem un, cita starpā, arī pie nemirstības nektāra - Amritas. Proti, arī sievietei notiek 
ejakulācija, tāpat kā vīrietim, bet tikai sasniedzot maksimālo baudu, kad fiziskais orgasms 
pāriet orgasmā, kas notiek apziņā. Šķidrums, ko sieviete rada Maithunā visaugstākās 
baudas brīdī ir viena no Amritas formām fiziskajā pasaulē. Starp citu, Dievi Amritu dzēra, 
lai iegūtu mūžīgās zināšanas un nemirstību. 
Ko Maithuna var dot sabiedrībai? 

Pašu galveno - cilvēka apziņas stabilizāciju. Jo lielākā daļa problēmu un slimību cilvēka 
dzīvē ir saistīta ar seksuālās enerģijas destabilizāciju. Tas, savukārt, rada disharmoniju 
cilvēku attiecībās un sabiedrībā kopumā. Īpaši jau sievietēm lielākoties slimību cēlonis ir 
seksuālā neapmierinātība. 
Cilvēkam ir fiziskais, smalkais un cēloņu ķermenis, attiecīgi Stula Šarira, Sukšma Šarira un 
Karana Šarira. Visa mūsu dzīvē noteikošā cēlonis, tai skaitā arī slimības ir Karana Šarirā. 
Maithuna var atrisināt šīs problēmas cēloņu līmenī un novērst. 
Kā liecina nesen veiktie pētījumi, pasaulē vidējais parasta dzimumakta ilgums ir 2 minūtes 
36 sekundes. Turpretim Maithunā dzimumakts var ilgt bezgalīgi. Tāpēc tajā ģenerēta 
enerģija ir tik liela, ka transformē slimību cēloņus Karana Šarirā un tāpēc attīra un 
normalizē arī cilvēka organismu. Šī enerģija ļauj risināt visas problēmas, tai skaitā ārstē arī 
ginekoloģiskās un androloģiskās kaites, cita starpā, arī impotenci bez jebkādu 



«palīgierīču» un medikamentu palīdzības. Tā kā Maithunā tiek ģenerēta daudz augstāka 
līmeņa enerģija nekā parastajā seksā, arī pēcnācēji dzimst daudz kvalitatīvāki - veselāki, 
gudrāki, veiksmīgāki utt. 
Vai var teikt, ka Maithuna stabilizē arī pāra attiecības? 

Jā. Vairumā gadījumu vīrieša un sievietes neizdevušos attiecību pamatā ir seksuālās 
problēmas. Ja tās paliek, arī citas problēmas nav iespējams atrisināt. Jo būtībā sievietes 
un vīrieša attiecību pamatā ir sekss. Ja seksa nav, nav arī saskares punkta. Vīrietis un 
sieviete ir atšķirīgi iekārtoti, un tikai vīrišķās un sievišķās enerģijas saplūšana Maithunā var 
radīt stabilas attiecības un mīlestību. 
Kas tad ir primārs - sekss vai mīlestība? 

Sekss un mīlestība ir viens un tas pats. Maithunā tā ir brīva enerģijas plūsma, kas 
patiesībā arī ir mīlestība. 
Nereti gadās, ka pāris izšķiras raksturu nesaderības dēļ. Kāda loma ir partnera 
izvēlei ir atvēlēta Tantrā un kā nosaka partneru saderību? 

Partnera izvēlei ir izšķiroša nozīme. No tās atkarīgs, kādas veidosies tālākās attiecības. 
Seksā notiek savstarpēja dažādu Karmas aspektu aktivizēšana katra partnera apziņā. Ja 
partneris izvēlēts nepareizi, aktivizēsies negatīvā Karma un attiecības sagraus cilvēka 
dzīvi, ja pareizi - visas abu partneru dzīves jomas uzplauks. 
Partneru saderības noteikšana ir ļoti sarežģīts process, un ar to nodarbojas Džiotiš Vēda 
(vēdiskā astroloģija) un Samudrika Šastra (mācība par cilvēka izzināšanu pēc ārējā 
izskata). 
Cilvēks mācās lasīt, rēķināt utt., bet seksuālā sfēra tiek atstāta instinktu varā. Vai, 
Jūsuprāt, būtu jāmācās mīlēties, tāpat kā dejot, peldēt?.. 
Noteikti. Skolā mēs apgūstam daudz zināšanu, ko dzīvē nekad tā arī nevajadzēs pielietot, 
bet pašu svarīgāko, ar ko nākas saskarties visiem cilvēkiem - prasmi pareizi mīlēties, 
atstājam novārtā. Joga apskata visus cilvēka dzīves aspektus, arī seksuālo. No šīs 
zinātnes viedokļa, vienīgais grēks ir nezināšana. Ne velti saka, ka ceļš uz elli ir bruģēts ar 
labiem nodomiem. Un arī mana pieredze, konsultējot cilvēkus, apliecina, ka lielākoties visu 
nelaimju pamatā ir nezināšana, kā pareizi jārīkojas. 
Kāpēc tad cilvēks izdzīvo, ja reiz tik daudzas lietas dara nepareizi? 

Cilvēka organismam ir divdesmitkārtīga izturības rezerve. Tiesa gan, pie parastā dzīve 
stila šī rezerve vairumam cilvēku jau līdz 30-40 gadu vecumam tiek «noēsta», un tad 
sākas nopietnas problēmas visās dzīves jomās, arī seksā. 
Kur meklējams problēmu risinājums? 

Jebkurā no Jogas aspektiem, piemēram, Maithunā. 
Pastāstiet par to sīkāk: vai Maithunā tiek izmantota īpaša tehnika un vai tā ir 
sarežģīta? 

Mainthunā tiek izmantota īpaša tehnika, un tā ir vienkārša, taču apgūstama tikai speciāla 
lekciju kursa ietvaros. Pirmkārt, jau tāpēc, ka zinību noslēpumus ierasts nodot mutiski un, 
otrkārt, tāpēc, ka neko nevar iemācīties pēc grāmatām, īpaši jau Maithunu, par kuru cilvēki 
parasti dzird pirmo reizi un kuras pareizai izpratnei un pielietojumam vajadzīgs skolotāja 
padoms. Pretējā gadījumā būs kļūdas un nevajadzīgi pārpratumi. 
Kāpēc visi tā tiecas pēc laimes, bet to izbaudījis ir tikai retais? 

Laime ir cilvēka apziņas stāvoklis, bet cilvēki dzīvē tiecas pēc prieka. Prieks un laime ir 
atšķirīgi jēdzieni. Prieks ir cilvēka reakcija uz pozitīvajiem notikumiem. Taču fiziskajā 



pasaulē, kurā dzīvojam, viss ir nosacīts, un pozitīvie notikumi mijas ar negatīvajiem. Tāpēc 
prieks ir pārejošs un līdz ar to arī laime, kas ar to saistās, principā nav sasniedzama. 
Patiesa laime ir apziņas stāvoklis, kas nav atkarīgs no pozitīviem vai negatīviem 
notikumiem. Ja laime ir cilvēka apziņā, viņš būs laimīgs visās dzīves jomās, arī 
partnerattiecībās. Tāpēc jātiecas nevis pēc prieka, bet pēc laimes kā apziņas stāvokļa. 
Lielā mīla, kuru visi tā gaida, var atnākt tikai tad, ja tā ir cilvēka apziņā. Tā kā mūsu dzīve ir 
mūsu apziņas atspulgs, dzīvē kaut ko mainīt var tikai tad, ja maina apziņu. Un Tantras 
uzdevums ir palīdzēt to izdarīt un padarīt cilvēku patiesi laimīgu. 


