Thông tin xã hội học

Xã hội học, số 3 – 1990

105

Trên quê hương của Cama Sutra
17 thế kỷ đã qua kể từ khi ấn Độ tặng cho nhân loại những bài học về nghệ
thuật của tình yêu, và hôm nay dường như chính đất nước này lại đang lặp lại những
bài học cổ xưa đó. Sự xuất hiện ở ấn Độ tầng lớp trung lưu hướng tới phương tây đã
làm bùng nổ một cuộc cách mạng tình dục ở đây. Những đề tài vốn là cấm kỵ trước
đây nay được bàn đến một cách rộng rãi.
Phim ảnh, sách báo và y học đến vớitình dục một cách công khai mà có thể so
với cuốn sách chỉ dẫn về tình dục tốt nhất thế giới- cuốn “Cama Sutra” xuất hiện ở ấn
Độ vào thế kỷ III. Vào tháng 6/1989 một bác sỹ đã công bố kết quả nghiên cứu đầu
tiên ở ấn Độ về cảm giác khoái ngất. Vào tháng 5/1989 bắt đầu xuất bản tạp chí đầu
tiên ở ấn Độ giành cho những người đồng tính luyến ái dưới tên gọi “ Người bạn Bombay”.
Vào cuối năm 1989, một nhà phân tâm học đã xuất bản cuốn sách đầu tiên về
tình dục ấn Độ.
Những cảnh bạo lực trong phim mà trước đây thường là điều kiện phải có để
phát hành ngày càng ít gặp trong phim, còn các nhân vật nam giới trong điện ảnh ấn
Độ thì bắt đầu ve vãn phụ nữ, thay cho việc túm lấy tóc họ tựa như những người rừng.
Trong một bộ phim có tên “Sự thật”, một nữ nhân vật đã mạnh bạo làm những động
tác khi cởi áo cho người tình của mình.Trong phim “Chồng tôi thuộc về tôi” nữ nhân
vật bị buộc tội ngoại tình đã thách thức dư luận xã hội, bỏ về nhà tình nhân.
Đa số trong 880 triệu dân ấn Độ vẫn sống như trước đây- bằng những truyền
thống của ấn Độ giáo. Những truyền thống này đặt gia đình cao hơn cá nhân. Tình dục
chiếm vị trí thứ hai sau sự hài hoà, còn trung tâm của các quan hệ gia đình không phải
là quan hệ vợ chồng mà là quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu.
Gần 90% các cuộc hôn phối ở ấn Độ được đăng ký theo sự thoả thuận sơ bộ.
Thông thường có những quan hệ tình dục trong những thành viên của một gia
đình.Theo nghiên cứu được tiến hành tại một bệnh viện ở Đêli năm 1984, khoảng 500
trong số 1000 người đàn ông (tức là một nửa) khẳng định rằng, người đàn bà mà lần
đầu tiên trong đời anh ta được chung đụng chính là chị dâu của mình (vợ của anh
ruột).
Trong những năm 70 thì hầu như còn chưa có vấn đề quan hệ giữa những thanh
thiếu niên mới lớn. Ngày nay, các tiệm cà phê, các nhà hàng ở thành phố lớn khi đêm
đến đầy ắp các cặp trai gái. Một cuộc trưng cầu ý kiến 2 ngàn 800 người được tiến
hành vào năm ngoái do một tạp chí phổ biến nhất ở ấn Độ, tạp chí “Inlutstraited
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weekly of India”, chủ trì đã cho thấy rằng, 85% học sinh ở độ tuổi 16 - 25 tán đồng
“sự quan hệ tự do” với bạn khác giới. Chỉ số này ở nhóm tuổi trên 25 là 70%. Cũng bị
nghiêng ngả ngay cả một căn bản của quan niệm Ấn độ - đó là sự trinh tiết. Các
chuyên gia khẳng định rằng, 20 năm trước đây hầu như mọi người đàn ông đều tuyên
bố rằng vợ chưa cưới của anh ta là một trinh nữ. Sau theo kết quả của cuộc trưng cầu ý
kiến cách đây không lâu chỉ có hơn một nửa trong số vài nghìn học sinh được hỏi coi
trinh tiết là điều kiện bắt buộc phải có.
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