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III. O MORRER E A MORTE NA ÍNDIA ANTIGA
Então, não havia o não-ser, nem o ser — não havia reino do ar, nem céu além dele.
O que o encobria, e onde? Quem lhe dava abrigo? Existia água ali, uma profundidade insondável de água.
Não existia então a morte, nem coisa alguma imortal — não havia sinal, o divisor do dia e da noite.
Aquela coisa única, sem alento, respirou, por sua própria natureza — a não ser ela, não existia coisa alguma.
Existia treva: de começo oculto na treva, esse tudo era caos indiscriminado.
E tudo quanto existia então era vazio e sem forma; pelo grande poder do calor nasceu aquela unidade.
Daí em diante surgiu o desejo no início — o desejo, a semente e germe primevos do espírito.
Os sábios, refletindo com o coração, descobriram o parentesco entre o ser e o não-ser.
A linha de separação estendeu-se transversalmente — o que estava acima, então, e abaixo?
Existiam reprodutores, forças poderosas, ação livre aqui e energia acima, além.
Quem realmente sabe e quem pode declarar de onde nasceu e de onde veio essa criação?
Os deuses vieram depois da produção deste mundo. Quem sabe, portanto, de onde veio pela primeira vez?
Ele, a primeira origem desta criação, tenha formado a toda ela ou não a tenha formado,
Cujo olho controla este mundo no céu mais alto, ele realmente sabe, ou talvez não saiba.
(gveda [X. CXXIX.1-7])1

A elaboração de uma análise do Morrer e da Morte durante o período Védico e
Bramânico na Índia antiga é certamente uma tarefa intricada e desafiadora. Não somente
porque o estudioso está diante de uma quantidade vultosa de material de pesquisa —
constituído pelas numerosas fontes escritas que, por si só, demandam uma seleção criteriosa
—, mas também pelo corpus documental de conteúdo extremamente complexo.
Diante das questões que permeiam o estudo dessa documentação, decidimos
elaborar um levantamento sistemático das fontes escritas que viabilizassem a construção de
um quadro interpretativo sobre o desenvolvimento do Morrer e da Morte na Índia védicobramânica. Fontes essas, inseridas em uma perspectiva diacrônica e fundamentadas nas
evidências fornecidas pela Arqueologia e Antropologia.
A primeira parte deste capítulo abrange uma discussão sobre os primórdios da
civilização indiana e uma análise dos períodos Védico e Épico-Bramânico subseqüentes. Num
primeiro momento, foram pesquisadas as fontes escritas mais antigas que remontam ao
período Védico. Os hinos presentes nos Veda possuem evidências fundamentais à
compreensão dos rituais funerários realizados no subcontinente indiano durante o primeiro
milênio antes da era Cristã e, bem como, das divindades a associadas a essa práxis. A
contextualização do período Védico, por sua vez, exigiu que fosse apresentada uma discussão
sobre a chegada dos indo-arianos à Índia. Como veremos, um tema extremamente
controverso. Em seguida, nos debruçamos sobre as fontes textuais do período Bramânico que
discorrem sobre os rituais de caráter doméstico, nos quais estão registradas as formas como
eram realizadas as cerimônias fúnebres — os Ghyasūtra. Depois disso, foram pesquisadas
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Tradução de Mario Ferreira. Inédita.
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algumas outras fontes, como as Upaniad mais antigas e excertos da poesia épica —
Mahābhārata e Rāmāyaa — e, dos Purāa, que tratam da temática funerária. Esse conjunto
de fontes possibilitou compreender e contextualizar os primórdios da práxis funerária no
subcontinente indiano, como veremos, perpetuada ao longo de milênios.
O Buda Śākyamuni ou Buda Histórico, de acordo com as fontes escritas, viveu
durante o período Bramânico, berço de um elaborado conjunto de sistemas de pensamento,
cujos principais conceitos foram sintetizados nas Upaniad. As concepções desenvolvidas
nessa época permearam os questionamentos do, então, príncipe Siddhārtha Gautama (c. 563483 a.C.) e fizeram parte do milieu em que o Budismo primitivo se desenvolveu, muito
embora esse sistema tenha desenvolvido conceitos fundamentalmente distintos que o
tornaram conhecido como uma das escolas heterodoxas desse período.
Assim, na segunda parte deste capítulo, procuramos discutir inicialmente os
principais aspectos da persona social do Buda Śākyamuni com base nas fontes escritas que
narram a biografia do fundador do Budismo. Em seguida, foi realizado um levantamento das
fontes escritas e arqueológicas que permitissem recuperar e contextualizar a práxis funerária
do Budismo primitivo. A realização dessa investigação sobre as principais identidades sociais
que o Iluminado teve durante a sua vida e as evidências sobre o Morrer e a Morte nos
primórdios do Budismo foram retomadas durante a análise do Corpus Documental desta
pesquisa.
Como veremos mais adiante, as narrativas presentes nas fontes primárias budistas
mencionam que o Iluminado recebeu as honras de um cakravartin, um Monarca Universal,
personagem glorificado durante o período Épico-Bramânico. Nesse sentido, enquanto a
análise da práxis funerária védico-bramânica revelou-se essencial à compreensão das exéquias
que foram observadas durante o Mahāparinirvāa do Buda Śākyamuni, as evidências
encontradas na práxis funerária budista permitiram observar quais desses elementos originais
apresentaram continuidade ou foram modificados pelo Budismo.
Também foram utilizadas fontes secundárias e pesquisas antropológicas capazes
de fornecer um embasamento importante e esclarecedor ao longo deste estudo. Apesar das
interpretações problemáticas, das traduções controversas2 e das numerosas dificuldades e
2

Na visão de Coomaraswamy (1932, p. iii, v), a literatura sagrada indiana esteve “acessível aos estudiosos por
meio das traduções realizadas por eruditos, profundos conhecedores da lingüística, mas nem tanto da
metafísica; eruditos que perpetraram as interpretações dos naturalistas e antropólogos, cujas capacidades
intelectuais foram limitadas pelo seu poder de observação, que não discerniram a realidade da aparência - o
Sol Supremo da metafísica do sol físico de sua própria experiência”. O estudioso observou que “a literatura
indiana também foi estudada e explicada pelos propagandistas cristãos, cujo interesse principal era demonstrar
a falsidade e absurdos das doutrinas implícitas, ou ainda por teosofistas, que caricaturaram tais doutrinas, com
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limitações que um pesquisador ocidental precisa superar, procuramos traçar um quadro
suficientemente abrangente e capaz de possibilitar a elaboração de uma via interpretativa
sobre a temática estudada nesta pesquisa.
Além disso, a análise dos rituais fúnebres védico-bramânicos permitiu que num
momento posterior os paralelos entre estes e as exéquias no mundo greco-romano fossem
observados. Como veremos, esses indícios foram analisados em relação à possível existência
de um substrato indo-europeu entre essas práticas funerárias.
PARTE 1 – O MORRER E A MORTE NOS PERÍODOS VÉDICO E BRAMÂNICO
1. OS ANTECEDENTES DO PERÍODO VÉDICO E AS CONTROVÉRSIAS SOBRE OS
INDO-ARIANOS
Antes de introduzir o tema do Morrer e da Morte no período Védico é necessário
realizar uma breve apresentação do contexto em que foram desenvolvidos os primórdios da
civilização indiana durante a Antiguidade e dos estudos relacionados à mesma, a fim de
favorecer a compreensão da complexidade histórica e ideológica com a qual nos defrontamos.
O período Védico foi assim chamado a partir do corpus literário — os Veda —
que foi preservado e é a fonte principal das reconstruções históricas sobre essa fase. Seu início
é atribuído à chegada de um ramo dos povos falantes de indo-europeu, o subgrupo indoiraniano, ao subcontinente indiano, cuja língua foi chamada indo-ariana. Os estudos
filológicos europeus, realizados a partir do final do século XVIII, verificaram uma relação até
então desconhecida entre o sânscrito e as demais línguas de origem proto-indo-européia, o
que derivou na importante teoria de uma origem comum do grego, latim e sânscrito, entre
outros idiomas.
Em um célebre discurso proferido, em 1786, pelo filólogo Sir William Jones, o
então Chefe de Justiça da Índia e fundador da Royal Asiatic Society of Bengal, foi afirmado
que:
a melhor das intenções, mas com resultados ainda piores”. Assim, concluiu o pesquisador “embora as
traduções existentes dos textos védicos sejam muito exatas etimologicamente, algumas vezes tornam-se
ininteligíveis para o próprio tradutor”. Esse estudioso lembrou que mesmo um profundo conhecimento do
sânscrito é insuficiente, “pois os próprios indianos — em relação aos Veda, insistem na necessidade absoluta
de seu estudo junto a um mestre — aos pés de um mestre — o que se torna inviável a um europeu.”
A questão do simbolismo — ou a significação — presente primeiramente na linguagem dos Veda — nas
palavras —, foi abordada de maneira minuciosa por M. Ferreira (1983), como veremos mais à frente. Esse
estudioso, ao citar L. Renou (1971, p. 261-275 apud FERREIRA 1983, p. 155), acertadamente lembrou que “a
tradução dos Veda não é necessariamente uma traição, mas seguramente uma redução”.
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A língua sânscrita, seja qual for a sua antiguidade, possui uma estrutura admirável, mais
perfeita que o grego, mais rica que o latim, e muito mais refinada que ambas. Ainda
assim, apresenta uma grande afinidade com ambas, tanto nas raízes verbais, quanto na
forma gramatical, maior do que poderia ter sido produzida por mera coincidência. Na
verdade, tão grande é a semelhança, que nenhum filólogo poderia tê-las examinado sem
concluir que as três línguas derivaram de uma fonte comum, que talvez não mais exista.
Há razões semelhantes, embora não tão convincentes, para supor que tanto o gótico como
o celta, embora combinados a um idioma distinto, tiveram a mesma origem que o
sânscrito, e que o persa antigo faz parte da mesma família.3

Assim, os povos cujos idiomas se desenvolveram a partir de uma origem protoindo-européia (PIE) comum foram denominados indo-europeus (IE).4 Segundo tal teoria, essa
população estava estabelecida, por volta de 4.500 a.C., na região do Mar Cáspio e nas estepes
da Eurásia. Mais tarde, ela teria se dividido em clãs e migrado, com seus cavalos e armas,
para diferentes lugares. Esses grupos pastoris que rumaram para o oriente alcançaram a Ásia
Menor, o Irã e, finalmente, a Índia.
O ramo das línguas indo-iranianas apresenta um grau elevado de similaridade
lingüística que indica a existência de um período de unidade anterior ao surgimento dos dois
idiomas5. O início da história védica está, portanto, relacionado a esta população, os
chamados ārya, ou falantes indo-arianos, que chegou à Índia pela região noroeste, de acordo
com as teorias mais aceitas, por volta do início do segundo milênio a.C.
Assim, de acordo com essa teorização, os clãs falantes de IE que alcançaram a
Índia trouxeram consigo seus costumes, instituições e compartilhavam características étnicas
e culturais com os povos de mesma origem. Nas palavras de Renou6:
No momento em que as tribos arianas atravessaram o noroeste e desceram as planícies do
Indo, elas trouxeram consigo, herdada da comunidade indo-iraniana e, portanto, da
comunidade indo-européia, os elementos de um culto e de uma mitologia, assim como as
bases de uma ordem social.

3

JONES, William. III Anniversary Discourse. Royal Asiatic Society of Bengal, 1788: v. I, p. 415-431.
Para uma historiografia dos estudos lingüísticos sobre os IE, inaugurados por James Parsons, em 1767, ver
Mallory (1973, p. 21-65; 1976, p. 44-56; 1989, p. 7-20). J. Vendryes (1918, p. 265-285) fez algumas incursões
nesse sentido ao sugerir que o indo-iraniano e o celta possuíam termos muito semelhantes relacionados, entre
outras coisas, ao ritual e religião e, portanto, a tradições religiosas comuns às duas áreas e línguas. Para
importantes estudos etimológicos ver, entre outros, Buck (1949); e Benveniste (1969; 1973).
5
Bird (1982) apontou para uma equivalência de 85% entre vocábulos das duas línguas. Como verificou Day
(2001, p. 322) ao observar os subgrupos grego, armênio e indo-iraniano, estes são considerados ramos IE mais
“centrais” (a partir dos cálculos fonológicos e morfológicos) e eles, freqüentemente, possuem elementos
lingüísticos mais tardios que os outros ramos IE, o que pode indicar que os falantes dessas línguas deixaram a
terra original PIE razoavelmente tarde. Mas, segundo o pesquisador, há sinais de que esses grupos IE
“centrais” tinham, possivelmente, a pigmentação clara semelhante a de outros falantes de PIE.
6
Renou (1942, p. 8).
4
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As principais fontes textuais desse período que foram preservadas são, como
vimos, os Veda, uma extensa coleção de hinos sagrados, de caráter ritualístico, transmitidos
oralmente e compilados, mais tarde, em sânscrito védico. Com base nesse corpus documental,
os estudiosos procuraram reconstruir o passado histórico védico. Observemos a descrição
dessa sociedade apresentada por Renou7:
Chega-se, então, a certa imagem de vida: uma sociedade rural, voltada à agricultura, e,
sobretudo, ao pastoreio e à criação de animais. Não há traço de vida urbana, nenhum
nome de cidade é mencionado. As vilas, sobre as quais existem alusões enfáticas (sic),
podem ter sido fortes bastante rudimentares (...). Tais condições não impedem que
tenham possuído uma vida social desenvolvida, com uma hierarquia de dois polos, o
príncipe ou chefe do clã, que detinha a riqueza e comandava os sacrifícios, e os
sacerdotes, que lhe deviam obrigações, mas tinham poder sobre a sociedade em razão de
suas preces e seu saber (...). O ārya possui um sentimento elevado pela tribo e pela raça.
Ele quer se diferenciar dos de pele negra. Aspirando pela paz, após árduas batalhas, ele
quer desfrutar os amplos horizontes indianos após ter deixado os estreitos montanhosos
iranianos. Mas ele não é resignado: tão resoluto a se defender quanto pronto a atacar, se
houver ocasião, a pilhagem subsiste em sua mentalidade. Por outro lado, permeado pelo
pavor de instalações precárias, num meio saturado de religiosidade difusa e influências
demoníacas, ele está sujeito ao pavor e ao pânico. É nesse mundo mutável e vibrante de
desejos e inquietudes que nasceram os hinos.

A afinidade entre as línguas indo-européias é indiscutível. Embora nenhum texto
proto-indo-europeu tenha sido preservado, os ramos das línguas indo-européias foram
exaustivamente pesquisados e a teoria de uma origem comum foi confirmada pela lingüística.
Observemos por exemplo, no quadro abaixo, alguns termos associados à presente pesquisa e
que foram analisados por Buck8:

4.75 die; dead; death – morrer; morto; morte (BUCK, 1949, p. 286-288)
Grk. (άπο) θνήσκω ; τεθνηκώς ; θάνατος
Lat. morī ; mortuus; mors, nex
Skt. m- ; mta- ; mti- ; maraa- ; mtyuAv. mar-, riθ- ; mərəta-, məša- ; arista-, etc. ; (ava)mərəti- ; mərəθyu- ; mahrka-, etc.
Grk. (βίον) τελετάω – lit. fim da vida, chegar ao fim. Lat. ex-, inter-, per-īre, lit. “ir para, etc. dē-excēdere lit. partir, etc.
A maior parte das palavras, exceto pelo grego e germânico, pertencem a um grupo comum, que reflete
uma raiz IE para “morrer”, qualquer que seja sua fonte semântica final. Outros são substituições
eufemísticas, cognatos de palavras que significam “se extinguir, suportar a dor”, “incinerar
lentamente, tornar-se rígido”, etc.
1. IE *mer-, “morrer”

7
8

Renou (1942, p. 17-8).
Buck (1949) forneceu os paralelos entre cada uma das línguas IE, dos quais, apresentamos apenas aqueles
fornecidos entre o grego, latim, sânscrito e avéstico.
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Lat. morī, adj. mortuus; sbs. mors ; Skt. m- (3 pres.sg. mriyate, e marate); Av. 3 pres.sg. mairyeiti,
etc.; Pers.Ant. 3 imperf. sg. amariyatā ; partic. Skt. mta-, Av. mərəta-, məša-; sbs. Skt. ; mti- ;
maraa- ; mtyu-, Av. (ava)mərəti- ; mərəθyu- ; Grk. βροτός “mortal”, άµβροτος “imortal”.
2. Grk. θνήσκω ; άποθνήσκω, part. perf. τεθνεώς, τεθνηκώς “morto”, sbs. θάνατος ; Skt. dhvan- “se
extinguir, tornar-se extinto”, partic. dhvānta- “escuro”e “escuridão”, que indica o IE *dhwena-, mas
outras ligações da raiz desconhecidas.
3. Lat. nex “morte violenta” (vs. mors, acima 1), mais tarde também para “morte”natural : Grk.
νεκρός, νεκυς , Av. nasu- “cadáver” (4.77), Skt. naç- (ou naś-), Av. nas- “desvanecer, perecer”.
5. (...) IE *dheu-, *dhwenə- no Grk. θάνατος, etc.
7. Av. riθ- (3 pres. sg. iriθyeiti), partic. irista- termo eufemístico para “morrer, morto” sempre
utilizado para seres bons, a formas da raíz herdada, 1, para seres maus. Av. mahrka- “destruição,
morte” (Pers.N. marg “morte”) : mərəč- “destruir, matar”(4.76), Skt. mc- “machucar, ferir”, marka“eclipse”, etc.
4.77 corpse – cadáver (BUCK, 1949, p. 290-291)
Grk. νεκρός, σώµα, πτώµα
Lat. cadāver, corpus
Skt. çava- (śava), çarīra- (śarīra)
Av. nasu-, kəhrp
A maior parte das palavras, embora nem todas, para “corpo” (4.11) pode ser utilizada para o “corpo
morto, cadáver”, mesmo nos casos em que há um termo específico para tal, corpo é usado,
preferencialmente, a cadáver, e, em algumas línguas, ela é a única ou a palavra usual para “cadáver”.
Também as palavras para “o morto” são utilizadas preferencialmente à palavra específica para
cadáver, e em algumas línguas as palavras para “morto”ou suas derivações são os termos usuais para
“cadáver”.
1. Grk. νεκρός, νεκυς, Av. nasu- : Skt. naç- (naś-), Av. nas- “perecer, desvanecer”. Lat. nex “morte
violenta”, etc. Grk. πτώµα “uma queda, cair” daí espec. “corpo caído, cadáver”.
2. Lat. cadāver, deriv. cadere (cair), análogo ao Grk. πτώµα.
6. Skt. çava- (śava), provavelmente çū- “inchar”, origem de “massa inchada, corpo”.
Av. nasu- : Grk. νεκρός, etc.
16.37 cry, weep – chorar, prantear (BUCK, 1949, p 1128-1130)9
Grk. κλαίω
Lat. flēre, plōrāre
Skt. rudAv. (rud-, garəz-)
A maioria das palavras para “chorar, prantear” expressam dor ou sofrimento e estão associadas ao
sentido mais amplo de “gritar, gemer, lamentar”; algumas apresentam uma mudança de uma expressão
diferente da mesma emoção, chamada “bater” (no peito, etc.). Lat. plōrāre. Cf. também Grk. κόπτοµαι
algumas vezes “lamentar, chorar, deplorar”, por meio de κόπτω “bater”. Algumas derivam das
palavras para “lágrima” e são usadas para “verter lágrimas, prantear” como Grk. δακρύω, Lat.
lacrimāre.
1. IE *reud-, uma extensão da forma mais simples *réu-, em verbos que significam “fazer barulho
alto”, como “urrar, vociferar”. Skt. rud-, Av. rud-, Lat. rudēre “urrar, vociferar, berrar”.
3. Lat. plōrāre, mais comum que flēre no Lat. tardio. Inicialmente usado “chorar alto”(cf. implōrāre,
implorar), talvez : plōdere (plaudere), “bater, bater palmas” (*plōro-, plō-d-). Cf desenvol. no Lat.
plangere.
8. Skt. rud- (Av. rud- “gemido, mugido” do gado e dos daeva).
Av. garəz- (gemer, lamentar) ; Skt. garh- (“acusar, repreender”).

9

Para a palavra sânscrita, ver também Monier-Williams (1999, p. 883): rud, cf. raiz ru, lamentar, prantear,
chorar, urrar, gemer, ressoar, gritar de dor, lamentação. Pas. rudyate (rudyamāne, enquanto o lamento é
ouvido); cf. Lat. rudere; Lith. rùdis, raudà, raudóti ; Angl. Sax. reótan. rudana — o ato de lamentar, prantear;
rudita — pranteado, lamentado, molhado de lágrimas; lamento, lamentação.
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Apesar da existência inegável de uma origem comum para esses termos, a
conceituação de uma origem comum PIE, fundamentada pela filologia, foi transposta sob uma
perspectiva difusionista às culturas arqueológicas encontradas nas diferentes regiões da
Eurásia e, por conseguinte, aos povos a que elas teriam pertencido. Isso ocasionou, como
veremos à frente, uma série de polêmicas. Tais pressupostos criaram postulados que foram
reiterados por décadas. Nesse sentido, como verificou Mallory10:
Houve uma tendência, entre os estudiosos dos séculos XIX e XX, de retratar os PIE como
uma população única e encerrada em sua terra natal, na qual sua língua se aperfeiçoou e,
então, eles se espalharam por toda a terra, com suas espadas e difundiram paradigmas: tal
metáfora assombra a maior parte do que foi escrito sobre os indo-europeus.

Por sua vez, os vestígios arqueológicos disponíveis no início das pesquisas
forneceram um quadro fragmentário na maior parte das vezes, utilizado para reiterar teorias
que serviram aos interesses políticos e ideológicos das nações modernas11. Essas teorias
foram alvo constante de debates e disputas políticas acirradas. Como lembrou Renfrew12:
No campo de estudos IE, os lingüistas aceitaram a ortodoxia arqueológica de quase um
século atrás, enquanto os arqueólogos tomaram para si as conclusões dos lingüistas como
verdades, e falharam em perceber que elas eram baseadas em suposições arqueológicas
que não tinham sido questionadas, mas que em alguns casos, não se justificavam. O modo
habitual de pensar os grupos humanos e assumir que se deve distingui-los,
automaticamente, em povos diferentes é um legado do século XIX. Até certo ponto ele
deriva dos historiadores clássicos e dos geógrafos, que tendiam a aplicar seus próprios
conceitos de etnicidade ou nacionalidade e projetá-los sobre os demais povos, em terras
por vezes remotas, que eles descreveram (...). Além do mundo civilizado havia terras
estranhas, povoadas por tribos bárbaras de fala desconhecida, que precisavam ser
classificadas, nomeadas, divididas em grupos de forma que pudessem, em certo sentido,
ser categorizadas, gerenciadas ou mesmo governadas. (...) Durante muito tempo,
arqueólogos e lingüistas se contentaram em confiar nas suas visões do passado. A tarefa
agora é desenvolver as metodologias necessárias à reconciliação dessas visões distintas:
desenterrar, reexaminar e reformular algumas das pré-concepções que, em última análise,
as tornaram incompatíveis.

Num primeiro momento, os estudos lingüísticos e de mitologia comparada foram
fundamentais à formulação das ramificações das línguas indo-européias e verificação de suas

10

Mallory (1989, p. 22). A importância e peso impostos por tal teoria podem ainda ser constatados em livros de
história antiga, que refletem o grau de predisposição discursiva do mundo ocidental diante do pensamento
desenvolvido pelo oriente. Tais obras formam a base didática sobre a qual nosso próprio conhecimento é
formado, irremediavelmente sustentado pelo paradigma grego. O principal problema reside no uso ideológico
desse paradigma, que ao ser confrontado com as demais civilizações da Antiguidade, sempre procurou
transformá-las em povos de segunda categoria, desprovidos de cultura e saberes próprios.
11
Cujo caso mais radical e lamentável foi o Nazismo. Ver algumas observações e dados historiográficos
extremamente importantes sobre tal questão em Bryant (2005, p. 471-475)
12
Renfrew (1987, p. 87-88).
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instituições. Goerges Dumézil13, influenciado pela abordagem sociológica de Durkheim, foi o
pioneiro na área da mitologia comparada a empreender uma pesquisa vultosa sobre a temática
indo-européia. O estudioso considerou os mitos das sociedades antigas não apenas metáforas
da estrutura social, mas instrumentos a reforçar o comportamento social, servindo de anuência
divina para a realidade política. Ele postulou a importante Teoria Tripartite, a partir da análise
da divisão social védica, e observou que esse esquema trifuncional possuía exemplares
análogos nas demais sociedades indo-européias. Assim, a primeira função compreendia um
estrato sacerdotal que detém a ordem mágico-religiosa, ideológica e moral; a segunda função
era exercida por uma nobreza guerreira que detém o poder político e militar; e a terceira,
constituída pelo estrato produtivo, os pastores e agricultores.
No presente, a Arqueologia e a Antropologia têm fornecido algumas respostas
para a elucidação das principais questões e controvérsias que envolvem os estudos IE.
Embora ainda não possam ser consideradas conclusivas, as pesquisas arqueológicas das
últimas décadas trouxeram informações que muitas vezes contrariam as teorias instituídas
sobre o passado histórico indo-europeu e mais especificamente o passado indo-ariano. Assim,
as contribuições fornecidas pelas duas disciplinas vêm se mostrando fundamentais à revisão e
esclarecimento das antigas teorias.
As similaridades entre instituições IE e sua suposta origem PIE foram
severamente criticadas por Renfrew14. Esse arqueólogo observou que os paralelismos
existentes entre os IE podem ter sido coincidências ou, mais precisamente, semelhanças
presentes no desenvolvimento das sociedades antigas e não decorrentes de uma origem de
organização social comum. No entanto, esse estudioso reconheceu que tal afirmação tem
conseqüências potencialmente devastadoras para um campo acadêmico importante e que nos
anos recentes adquiriu uma ampla aceitação. Apesar disso, ele questionou, por exemplo, a
validade histórica da teoria tripartite de Dumézil, que partiu da observação do sistema de
castas hindu:
O problema que surge dessa teoria está associado ao fato de se tratarem de sociedades
hierárquicas que, no vocabulário antropológico, são as chamadas sociedades
estratificadas, isto é, elas possuem um dos atributos principais das chamadas cidadesestado. Grécia e Roma eram sociedades estatais no tempo em questão, e a Índia também,
na época em que o sistema de casta estava estabelecido, embora a organização social
existente no tempo em que o gveda foi composto esteja aberta a discussões. A
dificuldade se encontra nos estágios anteriores de desenvolvimento social dessas
sociedades, pois mesmo se a distribuição das línguas IE se deveu à dispersão de povos no
13
14

Ver Dumézil (1935; 1941; 1948; 1958; 1968; 1977; 1979).
Renfrew (1987, p. 250-289).
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final do terceiro milênio a.C., não parece haver forma, a partir do que se conhece
arqueologicamente, dessas sociedades já terem possuído, nessa época, instituições tão
complexas. Mesmo se tomarmos o exemplo Kurgan como um possível ponto de origem,
como foi amplamente sugerido, certamente, estas não eram sociedades estatais, e existe
muito pouca evidência em sua cultura material que possa indicar uma hierarquização de
indivíduos proeminentes, o que é característico das chefias. Isso não significa que elas
não possuíssem algum tipo de organização social, sem dúvida comunidades individuais
com freqüência tinham líderes efetivos, mas não há razão para supor a existência de
chefias hereditárias e, certamente nada que garanta uma divisão funcional especializada
da população entre guerreiros, sacerdotes e a população comum. Tais termos parecem um
completo anacronismo. Tais comentários não são simples pedantismo. Eles questionam
uma das fundamentações mais essenciais de toda a edificação do academismo
Dumeziliano: sua realidade histórica. O que se observa nas sociedades da Índia, Roma e
Gália, no primeiro século a.C., ou um pouco antes, simplesmente não era comum a tais
sociedades ou seus predecessores em 2000 a.C. (...). Se as instituições sociais de grupos
falantes de IE, tão distantes espacialmente como os celtas e indianos, parecem ter formas
comuns traçadas a partir de um ancestral comum, é obviamente necessário que exista
alguma noção de quando e onde este esteve localizado. Mas a ausência dessa abordagem
deixa uma idéia de que talvez essa origem comum seja uma mera conjectura.15

Em relação à origem comum das instituições IE, Renfrew16 considerou que, sob o
ponto de vista antropológico processual, não é de surpreender que sociedades na iminência da
aptidão literária em diferentes partes do mundo revelassem uma semelhança desse tipo. Todas
elas eram sociedades heróicas (grifo do autor), o que não significa que o elemento heróico
tivesse origem comum. Todas eram sociedades de chefia. Em várias regiões do mundo, com o
desenvolvimento das organizações sociais, são observadas instituições políticas associadas à
especialização da manufatura. As funções religiosas também se tornam mais especializadas e
freqüentemente estão associadas às funções políticas. Sobre o assunto, Renfrew17 apresentou
a seguinte observação:
Línguas e instituições sociais são simplesmente construções de tipo distinto. Elas se
formam de modos distintos e, freqüentemente, são transmitidas de formas diferentes. Mais
que isso, instituições muito semelhantes podem ser criadas, de modo totalmente
independente, em partes diferentes do mundo, o que qualquer estudante de sociedades
estatais ou entusiasta das chefias sabe perfeitamente bem. As contingências de uma língua
humana específica são tais, que a mesma linguagem, obviamente, não pode se originar de
modo independente em dois lugares diferentes.

A Arqueologia atual permite determinar o desenvolvimento das sociedades
complexas. Nesse caso, a solução é reconhecer a existência dessas semelhanças e questionar
seu desenvolvimento como fruto de uma origem comum PIE. Para esse arqueólogo é difícil
escapar da visão de que algumas asserções da escola Dumeziliana foram exageradas, mas ele
15

Renfrew (1987, p. 252-253)
Renfrew (1987, p. 255)
17
Renfrew (2005, p. 692-693).
16

211

lembra que tais observações não têm a intenção de desmerecer a enorme contribuição que
Dumézil deu aos estudos mitológicos. Renfrew considerou que ao se chegar aos termos
específicos do vocabulário, como o fez o lingüista Benveniste18, é que o elemento comum IE
é mais dificilmente rejeitado:
Um exemplo disso é o estudo detalhado de Benveniste, sobre a palavra rex do latim, ri do
irlandês, e raj— do sânscrito. Existem casos de homonímias acidentais, mas não é esse o
caso dos termos tratados pelo estudioso. O problema não é a palavra em si, uma vez que
se espera muitas palavras com raízes comuns entre as línguas IE, a dificuldade está no
conceito, no significado. Pois rei, no sentido de chefe de estado, não é um termo esperado
de uma sociedade igualitária (...). O termo original pode ter sido utilizado inicialmente
para designar um líder e, com o passar do tempo, mantido, o mesmo ocorreu com
algumas divindades. O problema não é apenas de mudança de vocabulário, mas de
mudança de significado. Seria indicado mais precaução nas interpretações e o uso de uma
metodologia consistente. (...) Nenhuma pessoa hoje em dia pode ser um especialista em
todos os campos diretamente relevantes para um estudo sério dessas questões. Embora
nós não possamos esperar encontrar evidência direta no registro arqueológico de uma
língua ou grupo de línguas pré-históricas específicas, nós podemos estudar os processos
demográficos e de mudança social. São estes processos que podemos tentar, mesmo
hipoteticamente, correlacionar à mudança na língua em tais áreas (...). É preciso aplicar
uma abordagem processual que possa dar algum significado em termos humanos (e
arqueológicos) às realidades que fundamentam as mudanças lingüísticas. No caso
específíco dos indo-europeus não houve até o presente uma metodologia válida capaz de
relacionar a evidência obtida nos estudos das línguas em si, com o material arqueológico.
Os vestígios arqueológicos, a cultura material, podem ser firmemente estabelecidos em
um quadro cronológico. Nós podemos dizer quando as coisas foram feitas e enterradas,
isto não acontece com a evidência lingüística. Esta é a principal crítica feita ao trabalho
de Dumézil e seus discípulos, suas construções não são baseadas nem em tempo ou em
espaço. Tais perguntas são o que, precisamente, a arqueologia pode responder (...). A
tarefa deve ser dirigida à melhor compreensão entre os processos de mudança: de um lado
o processo lingüístico, do outro aqueles que deixam traços no registro arqueológico. O
fenômeno mediador parece ser social e demográfico. Os fatores da sociedade que estão
relacionados ou promovem as mudanças lingüísticas também influem na esfera material e
deixam traços no registro arqueológico. Esse é o nexo que requer mais investigação e a
partir do qual algum progresso pode ser alcançado19.

Trata-se, certamente, de um dos temas mais controversos já tratados pelo meio
acadêmico, dada a amplitude geográfica e complexidade político-ideológica que envolve sua
análise. A própria questão da área de origem dos proto-indo-europeus é um tema polêmico e
não encontrou consenso, até o presente, entre os estudiosos.
Entre as pesquisas mais recentes foram apontadas pelo menos quatro principais
alternativas20 para a origem geográfica dos falantes de PIE: a Anatólia, no início ou final do
18

Ver Benveniste (1969; 1973).
Renfrew (1987, p. 259-262)
20
Revistas por Mallory (1992;1993, p. 131-134; 1997, p. 290-299), e na excelente pesquisa de seu aluno, Day
(2001, p. 315-326). Para uma listagem detalhada dos locais defendidos por cada grupo de estudiosos, ver Day
(2001, p. 332-334).
19
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Neolítico; as Bálcãs e/ou a Bacia do Danúbio, no Neolítico; o norte da Europa até o oeste da
estepe eurasiana, no final do Neolítico e Idade do Bronze; e o oeste da estepe eurasiana
(pôntico-caspiana) no final do Neolítico. Esta última, de modo geral, é a mais aceita
atualmente, como observado por Day21:
A maioria dos indo-europeanistas — uma academocracia? — aceita, ou ao menos tolera,
a idéia que os falantes de PIE tiveram origem na estepe eurasiana, possivelmente entre
grupos Kurgan neolíticos. Mesmo os defensores da hipótese de difusão dêmica, como
Colin Renfrew e Luca Cavalli-Sforza, aceitam que a estepe eurasiana foi um importante
“segundo lar” dos grupos indo-europeizados iniciais. A origem na estepe encontra alguma
sustentação no terceiro mapa PC das freqüências de genes autossomos da Europa moderna
e, também, nas variações de freqüência de alguns poucos traços dermatoglíficos
modernos. Mas a evidência crânio-esqueletal da expansão de grupos Kurgan na Europa é
surpreendentemente reduzida. Reconhecidamente, um arranjo de séries crânio-esqueletais
da Idade do Bronze da Ucrânia, em direção a leste, até Xinjiang, todo ele se assemelha à
série da estepe Kurgan, e assim, se a origem na estepe é válida, ela pode explicar o
aparecimento, ali, dos falantes proto-iranianos e proto-tocarianos (...). Em geral, biólogos
têm dificuldades para detectar movimentos populacionais na Eurásia durante o Neolítico e
a Idade do Bronze. Essa aparente continuidade genética combinada aos achados no
registro genético moderno (...), parece refletir eventos do Paleolítico Superior. Qualquer
movimento posterior deve ter ocorrido em pequena escala (...); os grupos Kurgan devem
ter sido comparativamente pequenos. Embora estudos simulados tenham testado a
hipótese Kurgan, foi calculado que os grupos Kurgan em expansão teriam substituído
20% até 46% dos “genes residentes”, pelos seus próprios “genes Kurgan”, mas tais
simulações são superestimadas e tornam tais estudos nulos.

A Chegada dos Povos Falantes de Indo-Ariano à Índia Antiga
No início dos estudos filológicos do sânscrito védico, considerou-se que a
sociedade védica foi a mais antiga a habitar o subcontinente indiano, justamente porque as
únicas fontes disponíveis sobre o período eram as obras que compunham os Veda. No entanto,
poucas décadas depois, as evidências arqueológicas revelaram que antes da chegada dos ārya,
os falantes de indo-ariano, ao Vale do Indo, o noroeste da Índia já era habitado e, para
surpresa dos pesquisadores europeus, tratava-se de uma civilização extremamente
desenvolvida e com escrita22.
21
22

Day (2001, p. 317).
A escrita da civilização do Vale do Indo, embora tenha sido objeto de estudos intensivos, permanece
indecifrada. As inscrições ficaram preservadas em selos de esteatita, ela possui cerca de 400 signos, 53 dos
quais são mais freqüentes e de caráter, provavelmente, silábico.Ver a análise de Parpola (1971), que figura
como uma das mais esclarecedoras. Atualmente, a maior parte dos pesquisadores dá crédito à interpretação de
que se tratou de uma escrita associada ao ramo das línguas dravídicas, distinto e anterior ao indo-ariano (ver
B. Allchin e R. Allchin 1982, p. 306); também existem propostas que a associam a uma língua da
Mesopotâmia, o proto-elamita, e, ainda, algumas que sugeriram tratar-se de uma forma anterior de indoeuropeu. A ausência de evidências bilíngües que permitam decifrar tal escrita, impossibilitam uma
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A civilização do Vale do Indo, distribuída em uma vasta quantidade de centros
urbanos, dos quais Mohenjo-Daro e Harappā foram inicialmente os mais pesquisados,
apresentava um grau elevado de planejamento urbano e uma organização socioeconômica
complexa, durante o terceiro milênio a.C.
Harappā foi descoberta por C. Masson em 1826, e visitada por Cunningham, em
1853 e 1873. Mohenjo-Daro, por sua vez, foi descoberta por John Marshall e escavada pela
primeira vez, sob sua direção, pelo Archaeological Survey of India, em 1922. Etapas de
campo subseqüentes ocorreram até 193123. Wheller escavou os dois sítios na década de 40,
entre 1946 e 1947.24
Em relação ao planejamento urbano, as avenidas desses centros urbanos eram
largas com ruas perpendiculares, nas quais se construíram as habitações de tijolos de barro
cozido padronizados, em sua maioria de três andares. As escavações evidenciaram um sistema
sofisticado de canalização de água potável, de drenagem e de esgoto, sem equivalentes na
Antiguidade, assim como locais específicos para depósito de lixo. A área nuclear dessas
cidades possuía uma cidadela construída sobre um monte artificial, geralmente, interpretada
como indício de um forte poder centralizado, talvez de natureza sacerdotal. O cultivo
comprovado de cereais indica uma sociedade agrícola bastante avançada e evidências
iconográficas comprovam a criação de bovídeos. Um grande número de selos de esteatita,
encontrados nessas cidades, com representações de divindades, animais, vegetais e inscrições,
também foram encontrados em sítios arqueológicos na Mesopotâmia e no Irã, o que indica a
natureza e a importância do intercâmbio comercial existente na época.
Como observaram B. Allchin e R. Allchin25, embora as escavações tenham obtido
uma grande quantidade de informações sobre o planejamento e a arquitetura das cidades,
assim como em relação à cultura material e ao estilo de vida das suas populações, elas não
conseguiram apresentar uma reconstrução satisfatória do desenvolvimento dessas cidades. A
ausência das datações por rádio-carbono impossibilitaram a obtenção de uma cronologia
absoluta. Além disso, as escavações realizadas não chegaram aos estratos inferiores e,
portanto, mais antigos, de Mohenjo-Daro, que estão submersos devido ao assoreamento do
antigo leito do rio e à conseqüente elevação do lençol freático. Também é necessário
interpretação segura, assim, o que existe são tentativas que partem de uma solução hipotética para a escrita e
tentam torná-la plausível.
23
John Marshall (1924).
24
Para mais detalhes ver Marshall (1931); Wheller (1956; 1959; 1968); Allchin (1978; 1982; 1985; 1995; 1999);
e Thapar (1966, p. 28-49).Ver também Huntington (1985, p. 9-25), especialmente em relação aos
remanescentes da cultura material.
25
B. Allchin e R. Allchin (1982, p.169-70).
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considerar que centenas de sítios arqueológicos desse período ainda não foram sequer
explorados, sua localização abrange uma extensa área geográfica que atualmente está dividida
entre os territórios da Índia e o Paquistão, países que estão em conflito há mais de cinqüenta
anos.
Grande parte dos impasses criados entre os acadêmicos indianos e ocidentais
decorreu da teoria que procurou explicar o declínio da civilização do Vale do Indo. Como
vimos, a teoria sobre os Indo-Europeus propôs uma origem eurasiana para os clãs indoarianos que foram difundidos pelo subcontinente indiano. Baseado nessa teoria e em dados
arqueológicos fragmentários, o arqueólogo inglês Mortimer Wheeler sugeriu que o declínio e,
subseqüente, desaparecimento (grifo nosso) dessa civilização ocorrera durante o segundo
milênio a.C. e fora decorrente de uma invasão dos povos indo-arianos, por volta de 1500 a.C.
O arqueólogo estava convencido que o conjunto de remanescentes esqueletais de alguns
poucos indivíduos, encontrado durante as escavações, era uma evidência do suposto massacre
que teria dizimado os povos autóctones. Apresentamos a seguir as palavras do próprio
Wheller26:
A invasão ariana da Terra dos Sete Rios, o Punjabe e seus vizinhos, constantemente toma
a forma de um massacre nas cidades fortificadas dos aborígenes. Para tais cidades, o
termo utilizado no gveda é pur, que significa muralha, fortaleza, forte. (...). Fortes
outonais também são mencionados: podem se referir a fortalezas ocupadas contra o
ataque ariano ou contra as inundações causadas pelos rios transbordantes (...). Onde estão
— ou estavam — essas cidadelas? No passado, supôs-se que elas eram míticas, ou
meramente “locais de refúgio contra ataques, muros de barro, com paliçadas e fossos”. A
recente escavação de Harappā modificou essa visão. Aqui, nós encontramos uma
civilização altamente evoluída de tipo essencialmente não-ariano, que empregou sólidas
fortificações e dominava o sistema fluvial do noroeste da Índia, num tempo próximo do
provável período da invasão ariana da região. O que destruiu essa civilização tão
firmemente assentada? Fatores climáticos, econômicos, políticos podem tê-la
enfraquecido, mas sua extinção final foi, mais provavelmente, decorrente da destruição
deliberada e em grande escala. Não há uma mera chance de que, no período tardio de
Mohenjo-Daro, homens, mulheres e crianças pareçam ter sido massacrados ali. A partir
da evidência circunstancial, Indra é o culpado.

O que inicialmente era apenas uma hipótese transformou-se em um postulado
amplamente aceito, reiterado pelo meio acadêmico, na maioria das vezes, ocidental, mas
também indiano, que ficou conhecido como a Teoria da Invasão Ariana.
26

Wheller (1947, p. 78-82). Não podemos deixar de lembrar que Sir Mortimer Wheller, diretor do
Archaeological Survey of India, era um inglês a serviço da Coroa britânica. Nesse sentido, é inevitável
considerar que sua teoria refletia uma visão pautada pela ideologia colonialista do período e, mais que isso,
justificava a própria situação em que se encontrava o país invadido por uma civilização superior (grifo nosso).
Tal ideologia, de caráter eurocêntrico, determinou a preponderância dos indo-arianos na formação da
civilização indiana e procurou impor uma visão hegemônica à esta nação, que estava então, sob o domínio
imperialista britânico. Ver uma historiografia desse período em Bryant (2005, p. 471-475).
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A necessidade de apresentar uma teoria pautada pelo ponto de vista eurocêntrico é
fundamental para que possamos compreender as razões que provocaram a postulação de uma
ruptura falaciosa entre a civilização do Vale do Indo e da civilização védica — traduzida na
Teoria da Invasão Ariana. Houve uma tendência dos historiadores ocidentais, do século XIX e
início do século XX, a construir o passado a partir da sobreposição de momentos históricos
estáticos. As descontinuidades históricas — as chamadas idades obscuras — foram
seguidamente interpretadas como períodos de estagnação, quando, na verdade, o
desconhecimento e ausência de dados concretos sobre esses períodos foram diretamente
responsáveis pela limitação interpretativa dos estudiosos.27
Os hinos védicos, por sua vez, foram utilizados para fundamentar a conjectura
acerca do subjugo da região e da civilização do Vale do Indo pelos indo-europeus. Os
estudiosos consideraram os combates e conquistas dos ārya, exaltados em tais fontes, como
provas concretas da tomada violenta dessa área geográfica28. Trata-se, no entanto, de um
corpo literário elaborado por uma classe dominante, em uma sociedade estratificada e,
portanto, impregnado de um discurso ideológico dessa elite, incapaz de refletir a realidade
histórica do período de modo abrangente29. Nesse sentido, as referências belicosas presentes
nos Veda podem se referir às hostilidades entre diferentes elites regionais que desejavam
ampliar suas fronteiras e poder30.
Essa idéia encontra subsídios na análise das diferentes hipóteses levantadas para
explicar o processo de mudança lingüística, apresentada por Day31, que explicam a
distribuição das línguas IE. Esse estudioso primeiramente rejeitou os processos de
27

Essa inoperância fica ainda mais evidenciada, ao se procurar utilizar tais modelos de descontinuidade em uma
civilização tradicionalmente conhecida por sua capacidade incomum de assimilação e perpetuação do
conhecimento, como o é a civilização indiana. Sobre o tema ver Coningham (1995b, p. 54-72); e Erdosy
(1995a: esp. p.76-8).
28
A palavra ārya que, entre os significados fornecidos pode ser traduzida como homem respeitável, nobre,
habitante de Āryāvarta (MONIER-WILLIAMS 1999, p. 152), possivelmente, designava um estrato da
sociedade e não, necessariamente, um povo distinto, mas uma elite que cultuava os deuses védicos. Ver
Coomaraswamy (1932, p.110). Ver também a análise de Renfrew (1987, p. 182,188), que não considera os
versos presentes nos hinos védicos evidência suficiente de uma invasão dos indo-arianos, ou de que eles
fossem estrangeiros. De acordo com o pesquisador, embora os hinos invoquem os deuses a auxiliar os ārya a
tomar fortalezas, isso não significa que os mesmos, por exemplo, não as tivessem; nem que as presenças de
carruagens e cavalos indiquem que estes eram necessariamente povos nômades. O que se observa, em alguns
dos hinos, é uma sociedade heróica e glorificada nos campos de batalhas. Além disso, a proximidade
cronológica dos dois eventos - o colapso das cidades e a composição do RV -, não pode ser utilizada como
prova de que o último tenha causado o primeiro.
29
Na visão mais extremada de Erdosy (1995a, p. 79), “os textos que suplementam a cultura material possuem
uma orientação primária de cunho religioso, desprovidos de conteúdo histórico sério”. Ver também Erdosy
(1988). Sobre os problemas de transmissão e interpretação da literatura védica, ver as sínteses em Gonda
(1975) e Witzel (1995).
30
Como observou Renou (1942, p.14) as alusões à guerra, presentes nos hinos védicos, são o embrião da
epopéia indiana.
31
Day (2001, p. 300-303).
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divergência evolucionária e convergência lingüística. Caso a divergência evolucionária
estivesse correta, as línguas IE estariam razoavelmente localizadas na Eurásia desde o
Paleolítico Superior, o que, segundo ele, não deve estar correto, porque o léxico PIE possui
termos para itens da cultura material (como a cerâmica) que datam do Neolítico. A
convergência lingüística também parece incorreta porque o PIE é regular e complexo demais
para ter sido formado por línguas diferentes que se tornaram semelhantes com o tempo. Isso
deixa o caminho livre para os processos de mudança por substituição e contato-induzido.
A mudança por contato-induzido, como observou esse pesquisador, ocorre quando
as línguas se expandem com um mínimo de troca de genes entre aqueles que transmitem a
língua e aqueles que a recebem; a substituição ocorre por meio dos movimentos populacionais
e pode ser dividida em difusão dêmica, dominação de elite e migração tribal. A análise
dessas hipóteses foi realizada pelo estudioso a partir das evidências fornecidas pela
antropologia biológica, pelos registros textuais e artísticos sobre pigmentação, pelo material
de dermatóglifos modernos e antigos, pelo material crânio-esqueletal antigo e material
genético moderno. Cada uma dessas evidências possui vantagens e desvantagens que foram
apresentadas e discutidas. Apesar das dificuldades enfrentadas nessa análise, esse pesquisador
foi capaz de verificar alguns aspectos importantes da discussão sobre os IE, que
transcrevemos a seguir:
Em relação à evidência fornecida pelas demais disciplinas, além da antropologia
biológica, sobre a dispersão inicial das línguas IE, existem algum consenso entre os préhistoriadores que a dominação de elite ou a migração de tribos pode ter levado o protoindo-iraniano ao sul da Ásia, mas menos consenso sobre a forma como as línguas IE se
expandiram pela Europa e sudoeste asiático. De qualquer modo, elementos lingüísticos e
mitológicos IE arcaicos freqüentemente aparecem nas periferias do mundo IE (...).
Diferente da difusão dêmica, que envolve uma população agrícola que cresce muito em
número e, assim, expande seus domínios durante muitas gerações, os movimentos
populacionais decorrentes de dominação de elite ou migração tribal estão associados a
movimentos rápidos dos grupos. Durante tais expansões os grupos podem assimilar alguns
estrangeiros — que no caso da indo-europeização seriam os não-falantes de IE. Na
dominação de elite, a população é uma minoria na nova região; na migração tribal, a
população, embora possa também ser pequena, não é uma minoria na nova região. Em
ambos os casos, as implicações genéticas devem ser identificáveis na população em
expansão e na população dominada pela diferença nas combinações dos genes. Elas
também deixam traços nos fenótipos que tenham fortes componentes genéticos, como
morfologia crânio-esqueletal, dermatóglifos e pigmentação. Mas os melhores tipos de
evidência para avaliar estas hipóteses são, provavelmente, o material crânio-esqueletal e a
evidência textual e artística sobre pigmentação. O material genético e dermatóglifo
moderno, ao contrário, não é tão útil. (...) De fato, o registro crânio-esqueletal confirma
que grupos da estepe penetraram a Ásia central, o sul da Sibéria e mesmo viajaram até
Xinjiang. Eles também alcançaram o norte das bálcãs, mas esse mesmo registro não os
localiza no lado sul, como na Anatólia. Alguns antropólogos não acreditam que grupos da
estepe tenham alcançado a Grécia, mas esta monografia evidenciou que uma série de
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nobres micênicos do Grave Circle B se assemelha de muito perto aos tipos Kurgan da
Romênia, uma forte indicação de que dominação de elite de grupos da estepe alcançou a
Grécia. (...) Casos de dominação de elite ou migração tribal podem ser identificados no
registro crânio-esqueletal se as populações em expansão e as nativas tiverem morfologias
diferenciadas acentuadas. De qualquer forma, o registro crânio-esqueletal indica que
movimentos populacionais por dominação de elite ou migração tribal ocorreram na maior
parte da Eurásia antiga, e também, ao seu modo, o registro pigmentário. (...) De fato, as
similaridades na pigmentação entre os primeiros grupos falantes de IE que estavam
amplamente distribuídos na Eurásia e, principalmente, entre os grupos de elite, talvez
indiquem que, pelo menos a maioria de seus ancestrais se expandiu por meio de
dominação de elite ou migração tribal, e que casamentos endógamos mantiveram sua
pigmentação intacta até os primeiros registros do início do período histórico (...) Em razão
da pigmentação clara dos primeiros falantes de IE, na Itália central, Grécia, Índia e
Xinjiang, ser bem fora da norma dessas áreas, ela deve ter sido introduzia nesses locais
pela chegada de movimentos populacionais. Assim, parece muito provável que os falantes
de algumas, senão necessariamente de todas, as primeiras línguas IE tenham se dispersado
por dominação de elite e migração tribal. A pigmentação clara compartilhada por
pequenos grupos de elite dos primeiros falantes de IE pela maior parte da Eurásia
aparentemente indica uma descendência biológica comum. (...) No entanto, é possível que
os grupos de falantes de IE em expansão em questão fossem pequenos demais para serem
percebidos, ao menos no registro genético moderno, tendo sido envolvidos pelos efeitos
de outros movimentos populacionais, antes e depois de sua dispersão e, também, pelo
efeito acumulativo da seleção natural, desvio genético e mutação.32

As rivalidades políticas, mencionadas na literatura do período védico, refletem um
sistema político baseado em chefias que coordenavam e monopolizavam o poder político,
militar e jurídico, a partir de uma autoridade exercida por meio de sanções religiosas e, se
necessário, pela força. Como constatou Earle33:
Para construir instituições políticas, as chefias moldam suas posições a partir de três meios
principais de poder — economia, militarismo e ideologia. As chefias utilizam os três
meios para estabelecer uma dominação estratégica. A consolidação e institucionalização
do poder dependem da sistematização das estratégias de poder. Em longo prazo, a
natureza das estratégias de poder tem implicações profundas na dinâmica dos processos de
evolução social. (...) O poder econômico é o mais facilmente controlado. O poder militar é
a essência da força coerciva. É potente e eficiente na criação de unidades sociopolíticas,
mas difícil de controlar. A coerção possui um risco elevado no controle dos agentes de
repressão. Sua natureza é inerentemente instável. O poder ideológico é a essência das
regras sociais. (...) Somente por meio do processo de materialização — a performance e
representação da ideologia, e participação pública de um grupo social —, é que a cultura
pode ser estrategicamente produzida e, portanto, controlada e manipulada por líderes
centrais. A complexidade e escala das cerimônias limitam aqueles que podem realizá-las e
as características da produção e troca de bens de prestígio podem limitar o acesso ao
conhecimento esotérico corporificado no simbolismo dos objetos. Os excedentes
derivados da economia política são investidos no desenvolvimento e controle dos poderes
militares e ideológicos. O poder ideológico é utilizado para legitimar outras relações de
poder dentro da sociedade. A ideologia constrói princípios de autoridade que estabelecem
direitos (e obrigações) em uma ordem econômica e militar estruturada. Tais fontes de
poder são interligadas e interdependentes.
32
33

Day (2001, p. 303, 305-309).
Earle (1997, p. 193-194, 205-206).
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Nesse sentido, as observações de Erdosy34, embora possuam algumas observações
questionáveis em relação à origem dos falantes de IE, fornecem elementos interessantes em
relação ao tipo de sociedade política que existiu no referido período e, por isso, foram
reproduzidas na íntegra:
A identificação dos ārya como um grupo racial ou lingüístico originado fora do sul da
Ásia é questionável sob a seguinte ótica. Primeiro, embora o gveda contenha narrativas
de migrações e batalhas, ele não preservou uma memória de ancestralidade estrangeira; as
tribos ārya aparecem no noroeste do subcontinente e, desde o início, lutam umas contra as
outras, bem como contra os não-ārya. Segundo, os ārya se vêem filiados a um conjunto de
crenças religiosas e convenções sociais (em oposição, por exemplo, aos pai) (...).
Associado ao fato inegável que os ārya falam uma língua com estrutura
surpreendentemente semelhante a línguas externas ao Sul da Ásia, as conclusões a seguir
parecem inevitáveis: 1. enquanto as línguas indo-européias podem ter se espalhado pelo
Sul da Ásia por difusão, os ārya não eram seus portadores. 2. os ārya não constituem um
grupo racial; mas, pertencem a grupos étnicos diferentes, eles se distinguem por um
conjunto de idéias e são estas — ao invés das pessoas que as têm — que se espalharam
rapidamente pelo subcontinente. (...) A conquista postulada do norte da Índia — quer por
uma única tribo ariana ou em ondas sucessivas — não se encaixa no padrão de unidades
sociopolíticas dispersas e de pequena escala, que é observável tanto na literatura, como na
cultura material dos séculos X ao VI a.C. Para isso ter ocorrido teria sido necessária uma
paisagem política muito mais complexa, unida a uma estrutura social rígida, que também é
conflituosa diante dos sinais de flexibilidade evidenciados nos textos. (...) Mesmo uma
teoria modificada de dominação de elite não se sustenta. Ela presume que a sociedade
tripartite original dos arianos foi imposta como uma elite dominante na população nativa,
o que resultou na adição da vara dos śūdra não-arianos às categorias preexistentes dos
brâmanes, katriya e vaiśya. Num acontecimento como esse, é de se esperar que a vara
inferior fosse a mais numerosa, no entanto, como vimos [no TS VII.1.1.3-5], os textos se
referem explicitamente aos vaiśya como os mais numerosos e a maior fonte de renda. Os
śūdra não são apenas menores em número, sua aparição tardia e status inferior podem ser
mais bem explicados como o resultado de prisioneiros de batalha, que os fariam produto
não de uma “conquista ariana”, mas dos conflitos que normalmente acompanham o
surgimento de sociedades complexas. (...) Nossa tarefa se torna a identificação de traços
materiais que evidenciem uma ideologia que se espalha rapidamente e é adotada por
diversos grupos étnicos. (...) Ao considerar o surgimento de sociedades complexas,
associado à expansão territorial, que leva a amalgamar diversos grupos étnicos e suas
diferentes práticas, um princípio de hierarquização que congregava as diferenças culturais
já existentes fornecia às elites emergentes um meio de legitimação da ordem social. Ao
apresentar as distinções de status como o resultado natural da diversidade cultural
consagrada pelo tempo, ao invés das relações de poder efêmeras, uma estabilidade pôde
ser conferida ao novo sistema mesmo que ele continuasse a receber novos grupos étnicos
em sua órbita. Ao mesmo tempo, a adoção do sistema social ārya vinculou a adoção da
língua pela qual era expresso, a saber, o indo-ariano antigo, que acabou por suplantar as
demais línguas. Uma maneira de reafirmar tal sistema podia ocorrer por meio da menção a
um ancestral estrangeiro, fictício ou não (...). Dada a expansão constante que caracteriza
os estágios iniciais das sociedades complexas, amplamente registrada na tradição literária,
a fluidez dos grupos étnicos, que eram reconstituídos recorrentemente em unidades
maiores, não nos surpreende (...) Tal hipótese, no entanto, antecipa as mudanças ocorridas
34

Erdosy (1995a, p. 81-82, 90-91, 97).
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a partir do século VI a.C. Tais fatos podem explicar a rapidez com que se disseminou a
nova ideologia védica durante a emergência das sociedades complexas na região.

As estratégias políticas presentes na Índia durante o período Bramânico ou ÉpicoBramânico observaram, como veremos, o desenvolvimento de um complexo sistema de
unidades sociopolíticas (USPs) regionais35. Essa época esteve associada à propagação da
ideologia cakravartin, o monarca universal glorificado na poesia épica que, como veremos
mais à frente, é fundamental à compreensão do discurso narrativo sobre o Mahāparinirvāa
do Buda.
Além disso, a Teoria da Invasão Ariana mostrou-se incongruente quando
defrontada com as evidências arqueológicas que não encontraram vestígios de massacre, nem
de equipamento bélico nas cidades fortificadas do Vale do Indo ou mesmo de uma cultura
material que possa ser considerada exclusivamente indo-ariana. As fortificações das cidades,
anteriormente consideradas de caráter defensivo e bélico, erguidas para conter os povos
invasores (grifo nosso), foram posteriormente reinterpretadas como defesas contra as
enchentes recorrentes que assolavam a região. As evidências utilizadas para corroborar o
suposto massacre, postulado por Wheeler, foram refutadas pelas análises osteológicas mais
recentes que não encontraram vestígios de violência36. Nas palavras de Erdosy37:
A cultura material e os textos apresentam um quadro consistente da sociedade no início da
idade do Ferro (ou período Védico Tardio), com uma exceção significativa: enquanto os
ārya figuram de modo proeminente na literatura, eles são excepcionalmente alusivos no
registro arqueológico. Tentativas de associá-los a entesouramentos de cobre, cavalos, ferro
ou PGW (Polished Grey Ware, Cerâmica Cinza Polida) foram tratados com um ceticismo
justificado (ALLCHIN, 1980) e pela advertência de que uma obsessão com a “hipótese
Ariana” conduziu a energia dos arqueólogos a um resultado refutável, às custas de outras
questões (CHAKRABARTI, 1968). A aura misteriosa que cerca os ārya deve-se
primeiramente a uma metodologia defectiva empregada na sua busca. A saber, os
arqueólogos não submeteram a evidência literária a um escrutínio crítico, preferiram
aceitar as conclusões alheias, e nem desenvolveram um procedimento adequado para
identificar afiliações entre grupos na cultura material.

As pesquisas arqueológicas mais recentes demonstraram o abandono progressivo
da região noroeste, decorrente de uma soma de fatores climáticos e ambientais38. As
mudanças climáticas e ambientais causaram o colapso do sistema regional que aliadas às
mudanças na distribuição populacional forçaram o deslocamento das populações em direção
ao Vale do Ganges. Se a cronologia geralmente aceita pelos acadêmicos para a chegada dos
35

Sobre as USPs, ver Renfrew e Cherry (1992).
Ver Wheller (1968); Allchin (1985); e Dales (1964, p. 36-43).
37
Erdosy (1995a, p. 89-90).
38
Ver Allchin (1995, p. 10-26).
36
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falantes de IE à região noroeste da Índia estiver correta — durante o segundo milênio a.C. —,
então, a maior parte das grandes cidades do Vale do Indo já havia sido abandonada durante o
advento indo-ariano. O que não significou, como veremos, um abandono completo da região e
muito menos uma devastação causada por uma horda de invasores.
A síntese das pesquisas arqueológicas desenvolvidas na região do Vale do Indo,
apresentada por B. Allchin e R. Allchin, forneceu dados preciosos e ainda pouco
divulgados39. A partir das análises desses estudiosos, foi verificado um período formativo
inicial que criou as bases necessárias ao desenvolvimento da civilização do Vale do Indo e
que envolveu a organização de elementos essenciais à formação do urbanismo observado no
chamado período maduro, como o crescimento da tecnologia e conhecimento agrícola e o
estabelecimento de uma esfera de interação socioeconômica e a presença de uniformidade
cultural em uma área extensa, que são as marcas dessa civilização. Trata-se, portanto, de um
padrão do tipo centro-periferia. Nas palavras desses arqueólogos:
Esse sistema deve ter sido construído sobre fundações extremamente sólidas, uma vez
que o “Império do Indo” parece ter durado cinco séculos como uma entidade cultural
importante, que incluiu uma grande quantidade de cidades e regiões, num tempo e que
outras partes do mundo a maior e mais eficiente unidade sociopolítica era pouco mais que
uma cidade-estado. O fim da fase urbana da civilização do Indo foi causado pela perda do
equilíbrio delicado que envolvia as cidades, vilas e vilarejos da região, e das relações
externas com as sociedades agrícolas vizinhas, e urbanas mais distantes. Pode ter sido
uma combinação de causas operando em conjunto — como enchentes e doenças —, o que
é certo, é que em um determinado ponto, o fenômeno urbano chegou ao fim.40

Após o final dessa fase de urbanismo, que ocorre em épocas diferentes em cada
sítio da região, a fase subseqüente é marcada pelo aparecimento de um padrão de
assentamentos agrícolas relativamente uniforme, não apenas no Vale do Indo, mas também
nas áreas vizinhas. O segundo milênio, ao qual se associa a chegada dos indo-arianos e o
início do período Védico, é marcado por um abundante conjunto de evidências de culturas
regionais, geralmente designadas calcolíticas, por todas as áreas do subcontinente indiano.41

39

B. Allchin e R. Allchin (1982, p. 165, 218-225). As datações mais recentes do período maduro harappan
foram apresentadas pelos estudiosos: no sítio de Kot diji, o período tem início em 2520 a.C.; em Kalibangan, o
início deste período, foi datado entre 2500-2490 a.C. e o final entre 2110-2040 a.C.; em Lothal, se estendeu
entre 2490-2120 a.C.; em Mohenjo-daro, ele havia sido datado por Dales (1964-5) entre os anos de 2590-2160
a.C.; o sítio de Surkotada apresentou três subperíodos: I A. 2480-2300 a.C.; I B- 2290-2140 a.C.; I C 21302020 a.C. Todas as datações indicam que o período Maduro harappan começou em 2550 a.C. e durou c. cinco
séculos até c. 2050 a.C. Em Harappā, Mohenjo-Daro e Chanhu-daro o período inicial termina com a
construção maciça de plataformas de tijolos na área da cidadela, sobre as quais se encontram os vestígios do
período maduro.
40
B. Allchin e R. Allchin (1982, p. 224-225).
41
Ibid. (1982, p. 229).
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Assim, consideramos que o colapso do sistema regional do Vale do Indo pode ter
favorecido a ascensão de um sistema de chefias, cuja organização política, garantida por meio
do uso de cavalos e armamentos, tornou-se suficientemente forte para sustentar uma elite
dominante de clãs védicos, cuja língua era da família indo-européia.
No entanto, ainda se sabe muito pouco sobre a chegada dos clãs falantes de IE, do
ramo indo-ariano, à Índia. As evidências arqueológicas ainda não são suficientes para
compreender esse influxo. Contudo, lingüistas e arqueólogos, de modo geral, concordam que
ele teve início durante a primeira metade do segundo milênio. Como apontado por B. Allchin
e R. Allchin42:
O desenvolvimento seguinte, após a separação das tribos iranianas e arianas, ainda não é
compreendido claramente, mas parece que por volta do ano 2000 a.C., ou talvez um
século antes ou depois dessa data, algumas dessas tribos se dirigiram para o sul até as
terras ocupadas pelas comunidades agrícolas do Irã e, em seguida, do subcontinente. No
entanto, a razão da mudança no padrão de movimento dessas populações nômades é
desconhecida (...). No presente não há indicação inequívoca capaz de identificar ondas ou
movimentos pré-védicos e védicos. Existe, de modo geral, apenas uma massa de evidência
com datação imprecisa que indica uma série de movimentos ou contatos, iniciados antes
do fim do terceiro milênio, que continuou por quase todo, senão todo, o segundo milênio.

As evidências lingüísticas sugerem que eles chegaram ao longo de vários
séculos43 e, por sua vez, o registro arqueológico de continuidade cultural no norte da Índia
indica que eles vieram como uma minoria44. Como observaram B. Allchin e R. Allchin45:
42

B. Allchin e R. Allchin (1982, p. 300, 304). Ver, também, Allchin (1995, p. 47-48).
Entre 1700-1200 a.C., de acordo com Masica (1991, p. 37); ver também Il’yin and Diakonoff (1991, p.371).
44
Cf. Fussman (1988;1989, p. 529-30); Thapar (1989;1991, p. 260); Witzel (1995, p. 323).
45
B. Allchin e R. Allchin (1982, p. 299). Uma observação interessante feita pelos estudiosos (Ibid. p.301-303)
diz respeito a indícios de movimentos pré-védicos para os vales indianos e contatos entre grupos mais antigos
indo-arianos e as populações do vale do Indo. Tal hipótese baseou-se, primeiramente, na existência das línguas
dárdicas, que embora tenham origem IE, não estão relacionadas às línguas derivadas do sânscrito védico. Essa
possibilidade, segundo os arqueólogos, é corroborada por um tipo de evidência considerada bastante
problemática: a existência de lareiras, ou altares de fogo no sítio de Kalibangan, cuja principal ocupação
harappan chegou ao fim em 2000 a.C. Tais lareiras, diferentes das lareiras domésticas, ocorrem junto de covas
com ossos de animais, no topo de plataformas de tijolos na cidadela, em um pátio fechado fora do
assentamento principal e em pequenos recintos dentro das casas. Essas “lareiras rituais” são encontradas desde
o início do período harappan, e foi sugerido que elas eram altares de fogo e, portanto, evidências de cultos ao
fogo — domésticos, populares e cívicos. Os indícios são bastante sugestivos dos cultos ao fogo dos indoarianos, descritos detalhadamente na literatura védica mais tardia e que se tornaram elementos característicos
da cultura indo-ariana. A existência desses elementos pode ser uma indicação de contato cultural entre um
primeiro grupo de indo-arianos e da população da civilização do Indo, que estava florescendo. Mas, como
observaram os estudiosos, contra essa hipótese deve se considerar o fato de que nenhuma outra evidência
encontrada em Kalibangan revelou traços do tipo de dado encontrado nas Gandhāra Graves, etc., ou de objetos
importados de metal, geralmente associados aos indo-arianos. Sobre tais vestígios em Kalibangan, ver também
B.K.Thapar (1973, p. 264-271). As observações dos estudiosos, embora interessantes, parecem desconsiderar
a possibilidade de se tratar de um elemento autóctone, isto é, da própria civilização do Vale do Indo, talvez
assimilado pelos falantes da língua indo-ariana. Cabe também notar que a presença do culto ao fogo também é
observada entre os indo-iranianos, como confirma o Avesta, tal culto foi perpetuado até os dias atuais pelos
zoroastristas. Assim, seria necessário verificar se essas estruturas recorrem em outros sítios do Vale do Indo,
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Equívocos e distorções surgiram em razão do quadro conceitual e terminologia
inadequados que sempre foram associados à discussão desses movimentos (IE) no
discurso arqueológico. Por exemplo, sempre foi considerado que a chegada dos povos
falantes de indo-ariano, em qualquer região envolveu o desaparecimento completo e
simultâneo, ou deslocamento, da população preexistente, de sua cultura e de suas línguas.
No entanto, como vimos, em quase todas as partes da Índia e Paquistão, já havia
comunidades agrícolas estabelecidas há muitos séculos, senão milênios, antes dessa época,
e há muitos indícios de que tais populações, junto de suas línguas e culturas, sobreviveram
e mantiveram as características já firmadas em suas regiões. Outra fonte de enganos é a
tendência dos arqueólogos em identificar traços particulares ou conjuntos de traços a
povos. Assim, se fala do aparecimento de certo tipo de cerâmica, em um determinado
sítio, como evidência da presença dos indo-arianos, que a cerâmica cinza pintada era a
cerâmica dos indo-arianos. Embora isso possa ocorrer, em alguns casos e circunstâncias
especiais, talvez, por exemplo, com a chegada de cavalos a uma região, ou de um padrão
de enterramento novo ou diferente, tais traços culturais são quase que universalmente
adquiridos, de um grupo pelo outro, sem necessariamente haver referência às origens
étnicas ou à língua, ou a outros aspectos da cultura. Nós gostaríamos de insistir que a
chegada e difusão das línguas indo-arianas devem ser associadas a movimentos de povos
falantes de indo-ariano, e que suas relações com a população que eles encontraram devem
ser consideradas um processo dinâmico de contato cultural, produtor de várias respostas
culturais. Um processo que deve ter continuado por muitos séculos. Seu resultado
produziu uma síntese cultural à qual nós podemos nos referir como culturalmente indoariana, isto é, uma síntese de elementos do Indo, ou indianos, e arianos.

As evidências arqueológicas da chegada dos povos falantes de indo-ariano à Índia,
mencionadas acima pelos estudiosos, foram geralmente associadas a sítios com presença de
cerâmica PGW (Painted Gray Ware, Cerâmica Cinza Pintada)46, assim como a algumas
necrópoles encontradas em sítios arqueológicos, como aquela conhecida por Gandhāra Grave
Culture47, no Swat, e o Cemitério H48, de Harappā, que apresentaram formas de sepultamento
diferenciadas.
ou se são exclusivamente associadas a Kalibangan. Sobre o assunto ver, ainda, as considerações de Dhavalikar
(1995) para o qual podiam se tratar de simples fornos.
46
Ver Lal (1978, p. 36); e Parpola (1988, p. 197). Para os problemas dessa associação entre grupos falantes de IE
e a cultura material, ver Erdosy (1995a, p. 21). Esse tipo cerâmico aparece durante o segundo milênio, numa
extensa área que vai do Punjabe até a metade do Vale do Ganges. A cerâmica PGW, embora não possa ser
claramente associada aos indo-arianos, como geralmente se desejou, possui uma peculiaridade, ela não é
encontrada em sítios arqueológicos das antigas cidades mas sim, associada a antigos vilarejos (B. Allchin e R.
Allchin 1982, p. 322). No entanto, os arqueólogos nunca encontraram enterramentos associados à cerâmica
PGW, o que a retira do escopo antropológico (DAY, 2001, p. 180).
47
A Gandhara Grave Culture possui três sítios com datações, sendo eles: Katelai I, datado de 1500 a 200 a.C.
(inclui o conhecido enterramento de dois cavalos); Timargarha, cujo sítio esteve ocupado entre 1710 e 1020
a.C.; e Barama, ocupado entre 800 e 430 a.C. Para uma descrição das sepulturas e do mobiliário funerário (que
inclui cobre e bronze, mais raramente ferro), ver B. Allchin e R. Allchin (1982, p. 237-241). Sobre a
associação da necrópole aos falantes de IE, ver também Bartel (1979, p. 58); Mallory (1989, p. 47); Stacul
(1987, p. 121-123).
48
Como observado por B. Allchin e R. Allchin (1982, p. 246-248, 304), no Cemitério H de Harappā, a cerâmica
e o conteúdo religioso na sua decoração sugerem, de um lado, uma continuidade de elementos do período
harappan maduro e, de outro, a presença de novos elementos que geralmente se associa com a chegada dos
indo-arianos. Para os estudiosos, a evidência indica, portanto, uma integração de comunidades de oleiros
existentes com outros recém-chegados, quem quer que fossem. A datação desse estrato tardio do cemitério H
só pode ser estimada, pois não há datação por rádio-carbono. A associação a cronologias de outros sítios no Irã
indicam algo em torno de 1550 e 1400 a.C., mas de modo geral esse período se desenvolveu entre 2000 e 1500
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As análises realizadas com base nas evidências esqueletais desses cemitérios
revelaram algumas questões interessantes. Um estudo49 utilizou quatorze variáveis cranianas
para produzir uma análise por amostragem do cemitério de Timargarha, de Gandhāra; do
cemitério H de Harappā, que é posterior ao colapso da civilização do Vale do Indo; e do
cemitério R37, de Harappā. Os cemitérios H e R37 são as principais necrópoles de Harappā.
O cemitério R37 pertence ao período da civilização do Vale do Indo, cujas datações variam
entre 2500 e 2000 a.C. e, assim, possivelmente pré-datam a chegada dos falantes de IE50.
O cemitério H, da Idade do Bronze, é datado de 1900 a 1500 a.C. Os
enterramentos no cemitério H são de dois tipos: o estrato superior é de inumações secundárias
em jarros, e o estrato inferior de enterramentos primários estendidos na terra. Nas análises
realizadas, tanto homens quanto mulheres da amostra de Timargarha estão próximos do
cemitério R37 de Harappā que, por sua vez, é provavelmente anterior à chegada dos falantes
de IE. Uma análise anterior havia encontrado resultados semelhantes51. A análise crânioesqueletal revelou, por sua vez, que do ponto de vista da genética e de conceitos
populacionais modernos, os Cemitérios H e R37 “são uma unidade homogênea, que constitui
uma amostra de uma raça única recuperada de um sítio arqueológico único com variantes
diferenciadas locais”52.
No cemitério H, a análise dos enterramentos em jarros e dos sepultamentos
primários revelou que estes não apresentam relações aproximadas entre si. Em relação às
mulheres, os enterramentos primários mais antigos do cemitério H são mais próximos da
amostra do cemitério R37; entre os homens, no entanto, os enterramentos secundários (mais
tardios) do cemitério H estão mais próximos da amostragem do cemitério R37. A partir desses
dados, Day53 sugeriu que talvez os recém-chegados, representados na série do cemitério H,
tenham se casado com mulheres da população autóctone, representadas pela série do
cemitério R37. A análise de Bartel demonstrou que as combinações de homens do cemitério
H diferiam mais dos homens do cemitério R37, que aquelas entre as mulheres de ambos. Esse
a.C. Assim, o Cemitério H e a cultura Bara associada, no Punjabe, podem representar uma situação de contato
cultural, talvez de uma aristocracia militar indo-ariana que dominou e interagiu com a população local.
49
Hemphill et al. (1991, p. 150-159).
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Cf. Malory (1989, p. 44); Thapar (1989-91, p. 258-259).
51
Bartel (1979, p. 59).
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Chatterjee e Kumar (1989, p. 137).
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Day (2001, p. 183). A afinidade entre o cemitério R37 e as necrópoles de Tepe Hissar II e III no Irã, apontada
por Hemphill et al (1991, p. 174) e com séries da palestina e da Anatólia fez o primeiro pesquisador lembrar
das evidências arqueológicas de uma esfera de interação comercial entre o vale do Indo e o platô iraniano a
partir do quarto milênio a.C., que talvez tenha incluído movimentos populacionais até a Índia. Os cemitérios
iranianos são geralmente considerados de falantes de IE. As datas de 4000-3000 a.C. para os níveis dos
sepultamentos os fariam falantes de indo-iraniano, e a semelhança entre os dois cemitérios podia indicar uma
presença de falantes de IE no vale do Indo.
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estudioso também observou a semelhança entre os cemitérios R37 e o de Timargaha, no Swāt,
que muitos consideram ser um cemitério de falantes de IE.
Tais hipóteses precisam ser mais bem avaliadas, mas os arqueólogos ainda não
concordam sobre a questão dos falantes de indo-arianos poderem ser associados a um
complexo arqueológico específico. Como observou Basham54, “em lugar algum foram
encontrados os vestígios de um esqueleto, sobre o qual possa ser dito com total confiança:
estes são os ossos de um membro das tribos cujos sacerdotes compuseram os hinos do
gveda”.
As circunstâncias ainda desconhecidas da chegada dos falantes de IE à Índia
tornam difícil discerni-los nos vestígios crânio-esqueletais antigos. Nesse sentido, Day55
apresentou um possível caminho:
Em relação às questões mais básicas, a Antropologia Biológica terá que colaborar de perto
com a Arqueologia. A evidência biológica, por si só, não é capaz de determinar quais
movimentos populacionais podem ter introduzido línguas novas (talvez IE) em uma
região. Nem o registro arqueológico pode, é claro, mas os vestígios da cultura material em
qualquer região podem fornecer pistas sobre as relações entre grupos autóctones e
estrangeiros – relação que pode, talvez, incluir a preponderância da língua de um dos
lados. Para essa sugestão tomar forma, lingüistas e arqueólogos terão que utilizar estudos
etnográficos a fim de ampliar seu conhecimento dos casos em que os grupos que chegam e
tornam sua língua predominante entre os grupos autóctones e qual, se for o caso, são os
sinais na cultura material que corroboram tais mudanças da língua.

Os estudos recentes, principalmente aqueles associados à genética, têm fornecido
alguns dados interessantes sobre o assunto e merecem alguns comentários. A pesquisa do
antropólogo Day apresentou uma síntese das principais pesquisas elaboradas nessa área.
Como observou esse estudioso existem alguns problemas em relação à afinidade biológica
entre as séries crânio-esqueletais da Índia antiga, proveniente de cemitérios geralmente
atribuídos aos falantes de IE. Um outro problema é que as séries disponíveis do norte da Índia
possuem grandes lacunas em muitas regiões e períodos. Segundo o especialista, o registro
crânio-esqueletal ainda é muito parcial e confuso para permitir aos antropólogos fazer
inferências sobre uma continuidade ou descontinuidade biológica durante o segundo milênio.
Apesar das dificuldades, em relação às análises genéticas de grupos indianos modernos, Day56
constatou que:
Os estudos das distâncias genéticas no DNA nuclear concordam que os indianos do norte
e os falantes de grupos etno-sociais IE estão bem próximos. Análises de agrupamentos das
54

Basham (1979, p. 2).
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variações genéticas revelam que os grupos das castas e dos sem casta do norte também se
mantêm próximos, e que todos os grupos etno-sociais falantes de IE também estão
agrupados. No entanto, as análises também revelam que, entre os indianos em geral, os
falantes de IE são geneticamente bastante próximos aos falantes das línguas dravídicas; e
em razão dos falantes dravídicos antecederem os falantes de IE, na Índia, e uma vez que
ocupavam a maior parte da Índia (MALLORY, 1989, p. 44), isto sugere que os falantes de
IE modernos apresentam uma grande continuidade biológica com os grupos indianos nãofalantes de IE, que eram maioria, mas que os arianos indo-europeizaram.(...) Aqueles que
pensam que os falantes de IE modernos do norte da Índia descendem majoritariamente dos
arianos que chegaram estão enganados.

Em relação às castas modernas e a uma possível continuidade genética dos falantes
de IE nos estratos mais altos da sociedade hindu, algumas observações importantes foram
feitas por Day57 e foram transcritas a seguir:
A julgar pelos estudos de DNA nuclear de grupos de castas e grupos tribais do estado de
Andhra Pradesh no centro-leste da Índia, Puppala e Crawford (1996, p. 82) argumentam
que os falantes de IE que chegaram impuseram o sistema de castas aos indígenas nãofalantes IE. A análise PC de tais grupos constatou que cinco dos nove grupos brâmanes
formam um agrupamento, o que talvez indique que estes brâmanes da classe mais alta são
geneticamente distintos. Da mesma forma, o RH*d alelo, que é “freqüentemente utilizado
para caracterizar um componente europeu”, ocorre em alta incidência entre os grupos
brâmanes quando comparados às demais castas. No entanto, Andhra Pradesh é uma região
de falantes dravídicos e, portanto os brâmanes aqui podem bem descender de grupos que
pré-dataram os primeiros falantes de IE na Índia. Grupos caucasóides, parecem ter entrado
na Índia durante o Paleolítico (CALAFELL et al. 1996, p. 42; LAHR, 1996, p. 304). (...)
Um outro estudo do mtDNA das castas brâmanes, dos śūdra e dos intocáveis não
encontrou maior afinidade entre os brâmanes e os europeus, que entre os brâmanes e as
populações asiática e africana, como suposto. Isso contradiz a evidência do gene RH*d
alelo, talvez porque os estudos de mtDNA apenas olhem a ancestralidade feminina, e os
primeiros brâmanes de Andhra Pradesh podem ter descendido de homens caucasóides
(qualquer que seja o período) e de mulheres indígenas não-caucasóides. De qualquer
modo, todos os indianos estudados em Andhra Pradesh são falantes de línguas dravídicas
e, portanto, tal estudo provavelmente tem pouca relevância em relação à qualquer incursão
pré-histórica de falantes de IE (...). Outro estudo na Índia moderna analisou o DNA
nuclear de grupos do Rajastão, Punjabe e Himachal Pradesh no noroeste da Índia e
encontrou maior afinidade entre os grupos de alta casta dos diferentes estados (brâmanes
de Himachal Pradesh e do Rajastão), mas para outros grupos de comerciantes e Rājput dos
diferentes estados a afinidade é menos discernível. No entanto, se os brâmanes realmente
fossem descendentes dos primeiros falantes de IE e tivessem permanecido distintos
geneticamente, então seria de se esperar que brâmanes do Rajastão e Punjabe fossem
muito semelhantes – hipótese que o estudo de Papiha (1996, p. 617) não confirma. A
análise de agrupamentos de Cavalli-Sforza et al. (1994) do DNA nuclear de 28 populações
do sul da Ásia, que incluiu 6 grupos de brâmanes, constatou que grupos brâmanes do
Punjabe, Bombay e Kerala (no sul da Índia) são razoavelmente próximos, embora os
brâmanes do Punjabe estejam mais próximos do grupo geral do Punjabe. Em suma os seis
grupos brâmanes não tendem a estar associados entre si, o que indica que, pelo menos os
brâmanes modernos, não são exclusivamente descendentes dos falantes de IE que
chegaram, e isso é mais visível pelos brâmanes do Punjabe que estão mais próximos do
grupo geral do Punjabe. (...) Parece claro que os falantes de IE chegaram à Índia como
uma pequena minoria, provavelmente pequena demais para ser a principal responsável
57
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pela distribuição do marco genético, e se a maior parte dos falantes de IE que chegaram
eram homens, como sugere Passarino et al. (1996), então, a influência deles neste DNA é
ainda mais reduzida.

Não bastasse a quantidade vultosa de questões controversas que permeiam os
estudos IE, após a independência da Índia, em 1947, a Teoria da Invasão Ariana foi
fervorosamente refutada pelos nacionalistas indianos, que atribuíram a criação do discurso
sobre os indo-arianos a um modelo desenvolvido para embasar disposições eurocêntricas e
colonialistas. Como resposta a tal teoria, alguns pesquisadores indianos postularam uma
origem mais remota para chegada dos indo-arianos à Índia, enquanto outros, mais
extremados, reivindicaram uma origem indiana para os PIE, teoria que gerou mais
controvérsias e permanece não-comprovada.58
Dessa forma, a partir da segunda metade do século XX, um divisor de águas foi
criado e, de cada lado, observaram-se discursos de caráter mais, ou menos extremados, que
procuraram estabelecer a origem dos IE sob um ponto de vista ora eurocêntrico, ora
indocêntrico. Apesar das grandes dificuldades existentes, nesse início de século, novas
publicações, embasadas em atitudes mais construtivas, vêm procurando expor todas as
opiniões existentes e os diferentes argumentos, para somar forças, em vez de perpetuar
discursos polarizados que simplesmente não contribuem ao desenvolvimento das pesquisas e
apenas geram impasses.59
Embora ainda existam temas muito controversos, algumas questões importantes
expostas anteriormente puderam ser analisadas em maior profundidade e, de maneira geral,
teorias como a suposta invasão e tomada violenta do Vale do Indo pelas tribos indo-arianas,
foram descartadas por importantes pesquisadores. Como observou, acertadamente, Thapar60:
Atualmente, é consenso geral que o declínio do urbanismo harappan deveu-se a
mudanças ambientais de vários tipos, às pressões políticas e uma possível ruptura nas
atividades comerciais - e não a qualquer invasão. Nem a evidência arqueológica registrou
58

Para discussões sobre a suposta origem indiana dos indo-europeus ver, por exemplo, Rao (1991); Schaffer e
Lichtenstein (1995; 2005); Lal (2005); Misra (2005); e os estudos de Shengde (1977); e Parpola (1985). Ver
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terceiro, de clãs nômades com estratificação social.
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algo semelhante a uma migração em massa do Irã para o noroeste da Índia, numa escala
capaz de subjugar as culturas ali existentes. Se a invasão está descartada, então, o
mecanismo de migração e os contatos ocasionais, se tornaram o foco principal. Tais
migrações parecem ter sido de grupos pastoris, que aparecem citados no Avesta e no
gveda.

Ou nas palavras de B. Allchin e R. Allchin61, sempre permeadas de lucidez:
Não é possível que as populações existentes (no Vale do Indo) tenham sido totalmente
exterminadas, nem que tenham se deslocado para leste antes dos invasores, porque há
ampla evidência que seu tipo físico, e grande parte de sua cultura, arte, manufatura,
práticas agrícolas, padrões de assentamento e ideologia sobreviveram e foram absorvidos
pelos recém-chegados. Portanto, nós devemos conceber a chegada e movimento dos indoarianos como um processo dinâmico de contato cultural, diferente em cada região, de
acordo com as diferenças preexistentes nas populações autóctones e relacionadas ao
número e às circunstâncias de sua chegada. Tal processo resultou numa síntese cultural, de
forma que a partir dessa época podemos falar de populações indo-arianas. Em nossa
humildade, portanto, a tarefa do arqueólogo não é procurar pelos arianos, mas sim
procurar pela cultura material que se preservou como evidência desse processo dinâmico.
Nós ganhamos confiança na validade de nosso modelo ao compará-lo com um modelo
semelhante aplicado estritamente à evidência lingüística. O texto indo-ariano mais antigo,
a compilação do gveda, apresenta várias influências de um elemento não indo-ariano,
dravídico, na forma de mudanças fonéticas, introdução de palavras e nomes emprestados,
etc. Isto pressupõe a coexistência de povos védicos e dravídicos em uma situação de
contato cultural, durante algum período, talvez mesmo séculos, antes da compilação do
gveda. O movimento inicial pode ter ocorrido a partir do final do terceiro milênio, mas o
principal deve ter ocorrido por volta de 1700 a.C., que coincide com o estágio pós-urbano
e tardio da civilização do Indo. (...) Acreditamos que o processo de interação cultural e
síntese também está representado no gveda, com a incorporação crescente, nas porções
mais tardias, de elementos da ideologia pré-ariana. Esta, talvez, tenha ocorrido,
inicialmente, por meio de casamentos entre as elites regionais, de origem ariana e
dravídica.

As linhas mais recentes de pesquisa focam-se numa assimilação transcultural, que
não esteve restrita à suposta apropriação violenta da região ou imposição cultural. Embora as
cronologias ainda apresentem algumas disparidades, como vimos, as evidências indicam que
a cultura védica se formou a partir da interação dos povos do Vale do Indo e dos indo-arianos.
Apesar da possibilidade da existência de relações conflituosas entre os povos autóctones e os
ārya, não existem evidências de uma migração intensa de clãs indo-europeus em um único
momento, mas de contatos e trocas culturais, ocorridos em longo prazo, que favoreceram uma
assimilação progressiva.
Assim, os dados fornecidos pelas pesquisas arqueológicas mais recentes, embora
ainda não sejam conclusivos, indicam que a civilização do Vale do Indo não se extinguiu
durante o período Védico, mas se amalgamou progressivamente a um número crescente de
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clãs estrangeiros, chefiados por uma elite militar em ascensão que, favorecida pelo
movimento populacional intenso do período, chegou à região noroeste da Índia antiga.
Dessa forma, a tese de descontinuidade, promovida pelas interpretações mais
antigas, que foram favorecidas pelo caráter fragmentário da documentação disponível e
permeadas por ideologias políticas do século XIX, cedeu lugar à hipótese de uma interação
contínua e prolongada entre as sociedades ali existentes, confirmadas arqueologicamente
desde o período Neolítico. Em vez da ruptura postulada por uma visão simplista dos fatos, as
descobertas recentes vêm sendo analisadas sob perspectivas que procuram interpretar
coerentemente a complexidade histórica que envolveu o desenvolvimento da civilização
indiana.
Complexidade essa, que favoreceu a síntese e propiciou uma sistematização capaz
de organizar tais populações e lançar os fundamentos perenes a partir dos quais vieram a
florescer as cidades-estados — jānapada — da Índia antiga. Como veremos, o período
Bramânico, subseqüente, observou um desenvolvimento urbano já associado às sociedades
complexas, que ficou conhecido como a Segunda Urbanização da Índia Antiga, e com este, o
surgimento de conceitos filosóficos bastante distintos daqueles encontrados nos Veda, frutos
dessa profunda interação entre as populações autóctones e os antigos clãs indo-arianos.
2. O MORRER E A MORTE NO PERÍODO VÉDICO
Apesar da imprecisão cronológica com que o estudioso se defronta ao pesquisar o
corpo literário da Índia antiga, o período Védico é geralmente associado ao segundo milênio
a.C. – entre os séculos XX e X a.C. No início, seu desenvolvimento esteve associado
geograficamente à região do Vale do Indo — o Punjabe e a Província da Fronteira Noroeste62.
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A terra natal dos ārya era chamada Saptasindhu, ver Erdosy (1995a, p. 85). Sobre o horizonte geográfico do
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Delhi, nov. 1989; e Yash Pal 1995, p. 491-497).
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As fontes literárias fundamentais para a compreensão desse período são, como
mencionado anteriormente, os Vedasa)hitā63, a partir dos quais as propostas de reconstrução
histórica foram baseadas. Esse corpo literário é constituído por uma coletânea de textos
ritualísticos composta, provavelmente, ao redor do século XII a.C.64
Os hinos védicos encontravam-se, inicialmente, divididos em três obras, ou trayī –
o saber triplo: o mais antigo deles, o gveda — o Veda das Preces, ou o Saber das Preces; o
Yajurveda — o Saber dos Sacrifícios; e o Sāmaveda — o Saber dos Cânticos.65 Uma quarta
obra, mais tardia, o Atharvaveda — o Saber dos Encantamentos, ou fórmulas mágicas —, foi
acrescida aos Veda mais antigos. Cada um dos Veda está dividido em duas partes distintas: 1.
os Mantra ou Sa)hitā, ou seja, os hinos ou versos geralmente consagrados às divindades,
com diferentes propósitos, que constituem a porção mais antiga de cada Veda; 2. os
Brāhmaa, que contêm as instruções e detalhamento das fórmulas e das cerimônias
sacrificiais, nas quais os mantras devem ser utilizados, assim como explicações sobre as
histórias associadas aos mantras que formam a porção seguinte dos Veda.
As análises lingüísticas demonstraram que os Veda não foram reunidos de uma só
vez e nem por um único autor. Eles foram compostos durante um longo período de tempo,
memorizados e transmitidos oralmente, durante sucessivas gerações, até atingir o estágio em
que foram compilados na forma escrita.66.
A codificação final dos rituais védicos encontra-se nos Brāhmaa, uma coleção de
textos posteriores que, como antes mencionado, serviam como um manual de instruções
rituais para os sacerdotes brâmanes, transmissores desse saber.67 Geralmente, nessa porção
mais tardia dos Veda estão presentes importantes corpos literários, dentre os quais o
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As Coleções do Saber, ou do Saber Sagrado (Cf. FERREIRA, 1983). Veda em sânscrito, significa “saber”,
conhecimento (ver MONIER-WILLIAMS, 1999, p. 1015). Os Veda são parte dos Śruti, as escrituras sagradas
consideradas parte do conhecimento divino revelado pelos deuses e intuído pelos antigos i — sábios ou
videntes inspirados. Śruti significa “aquilo que é ouvido” ou intuído, por inspiração ou revelação divina. De
acordo com a tradição, tratam-se, portanto, de escrituras baseadas nas revelações comunicadas pela divindade
e ouvidas pelos antigos sábios brâmanes, que as transmitiram às sucessivas gerações de escolhidos.
Por outro lado, o Smti — que significa memória —, é a parte intelectual e interpretativa que decorre
diretamente das escrituras sagradas. Como veremos mais à frente, nos Smti estão, por exemplo, os códigos de
lei – como os Dharmasūtra; os Itihāsa - épicos; os Purāa - crônicas e lendas para a educação popular; os
ÁĀgama - manuais de culto védico; e os Dārśana, pontos de vista ou escolas filosóficas ortodoxas.
64
Cf. Ferreira (1997, p. 86).
65
Ver Renou (1966, p. 6, 10-11) que traduziu os três Veda como: o Veda das Estrofes; o Veda das Fórmulas
Sacrificiais; e o Veda das Melodias. Para um estudo detalhado dos primeiros filólogos a trabalhar com os
Veda, ver Renou (1928); e para o vocabulário ritual encontrado nessas obras, Renou (1954).
66
Monier-Williams (1999, p. 1015) e Renou (1928; 1966).
67
Renou (1966, p. 11) observou que os Brāhmaa comentam as fórmulas, analisam certas palavras e interpretam
os mitos dos Veda para estabelecer conexões entre os hinos e as práticas de sacrifício contemporâneas. O mais
importante deles é o Śatapathabrāhmaa, o Brāhmaa de Cem Caminhos.
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Kalpasūtra ou Sūtra, os enunciados e regras compostos na forma de aforismos68. Eles
incluem os Śrautasūtra, que contêm as regras para realização de grandes sacrifícios, por
vários brâmanes e que podiam durar muito dias ou meses; os Ghyasūtra, que contêm as
regras para os ritos e cerimônias de caráter doméstico, com especial relevância para a presente
pesquisa; e, ainda, os Dharmasūtra, que contêm as instruções e normas para a vida secular e
espiritual. Tais fontes pertencem ao período Bramânico e são geralmente datadas do século IX
e VIII a.C.
Na porção final dos Veda, também se encontram os Ārayaka — os Tratados da
Floresta, que contêm as especulações metafísicas dos ascetas e eremitas que viviam retirados
nas florestas. A estes, foram acrescidas as Upaniad, os tratados filosóficos que envolvem
especulações metafísicas sobre a natureza da criação e do ser individual. As Upaniad mais
antigas são geralmente atribuídas aos séculos VIII e VII a.C. e se tornaram a base dos
sistemas de pensamento ortodoxo — āstika, surgidos nesse período e mais tarde conhecidos
como os Darśana (pontos de vista). Nesse mesmo período, surgiram os sistemas considerados
heterodoxos — nāstika, como o Budismo e o Jainismo. Mais tarde, temos os Itihāsa, os
poemas épicos, e os Purāa mais antigos, as histórias tradicionais datadas dos séculos IV ao
II d.C.69
A principal característica da vida religiosa dos ārya do período védico centrava-se
nos sacrifícios consagrados aos deuses, esses rituais permeavam a esfera pública e privada da
Índia antiga. No panteão védico, composto por trinta e três deuses, as divindades aparecem
como personificações das forças da natureza, outros representam conceitos éticos, ou uma
combinação de ambos, esses deuses são concebidos com aparência antropomórfica.
Os hinos védicos são, sobretudo, invocações aos deuses, realizadas durante as
preces, oblações e sacrifícios ao fogo — yajña —, realizados em um altar — vedi. O Fogo,
personificado como o deus Agni, era o veículo de transmissão das oblações às divindades.
Durante o sacrifício, enquanto hinos de louvor eram entoados, uma elaborada oferenda ritual
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Os Aforismos sobre o ritual. Cf. Renou (1942, p. 2).
Ver Monier-Williams (1999, p. 1015) e Renou (1942, p. 6; 1966, p. 11-15). Os épicos Mahābhārata e
Rāmāyaa são geralmente atribuídos ao século IV a.C. Cf. Renou (1966, p. 16). Alguns autores consideramnos representações narrativas da penetração dos povos ārya na planície do Ganges e sul do subcontinente até o
Ceilão (Sri Lanka), respectivamente. Ver Thapar (1966, p. 30-33). Os Purāa são as histórias tradicionais com
narrativas míticas que contêm referências a eventos históricos e foram compilados entre 500 a.C e 500 d.C. ou,
segundo Renou, no primeiro milênio da era Cristã.
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era servida e os deuses convidados a participar e compartilhar desta, sobre a erva sagrada
preparada especialmente para tal fim.70
Durante o período Védico, os sacerdotes representavam o poder mediador capaz
de persuadir os deuses de maneira direta, por meio da realização dos sacrifícios e cerimônias.
Ao brâmane cabia a intercessão no plano divino pela correta recitação dos hinos e fórmulas
ritualísticas contidos nos Veda.71 Dessa forma, sua influência e autoridade se tornaram cada
vez mais difundidas na sociedade, uma vez que os próprios reis e líderes políticos ansiavam
por favores e bênçãos das divindades. Isso criou uma oscilação sutil e interdependência mútua
entre o poder político, exercido pelos katriya, e religioso, dominado pelos brâmanes.
Alguns estudiosos72 consideram que para evitar a supremacia política dos
katriya, os brâmanes reivindicavam uma posição superior na sociedade por serem eles os
únicos capazes de conferir a divindade ao rei. Essa idéia é baseada na divisão apresentada
num hino tardio do gveda [X. 90], em que se explica a origem das castas, e que confere aos
brâmanes a posição mais elevada. Durante o início do período Védico, os ārya possuíam
apenas três camadas sociais, os katriya — guerreiros ou a nobreza; os brāhmaa —
70

A erva é chamada kuśa. Sobre a religião e sociedade védicas, ver Renou (1942, p. 8-17). Como bem lembrou o
estudioso, os ārya se preocupavam, sobretudo, com sua vida e sorte na terra, com as vantagens que tais ritos
podiam proporcionar, assim, no período Védico ainda não havia uma escatologia.
71
Como observou Ferreira (1997, p. 89), para o homem védico, “o universo se manifesta de acordo com uma
ordem (ta), a qual se integrou, no princípio da criação, à dinâmica dos eventos cósmicos múltiplos; é o rito,
porém, que é a fonte da ordem, seja porque a cosmogênese, na concepção védica, sempre se realiza de modo
ritualístico, seja porque cabe a ele reproduzir, reafirmando-o, o ordenamento que se supõe ser inerente aos
eventos. O rito era sempre obra secreta, porque realizada em espaço proibido, interdito aos não-iniciados. Com
efeito, o trabalho ritualístico constituía, na Índia védica, prerrogativa de membros da casta bramânica, os
brâmanes”.
A importância da palavra recitada em tal contexto é fundamental, não somente pelo seu caráter mediador, mas
como definiu Ferreira (1997, p. 86) “no Veda, a linguagem, dobrada sobre si mesma, torna-se rito. Ou, na
regência oposta: no Veda, o rito, ao se desdobrar, transforma-se em linguagem”. Nesse sentido, ver também
Ferreira (1983, esp. p. 5-18), que em relação à linguagem — ou a “rede metafórica urdida pela especulação
*gvédica”—, citou duas observações esclarecedoras: a primeira de L. Renou (1966, p. 6), para o qual, “a
língua [védica] está sujeita a um sistema de referências comandado por representações míticas e rituais; tratase de exprimir correlações entre fenômenos “atmosféricos e celestes”; concebe-se o culto védico como a
imitação das grandes imitações naturais, que por sua vez são as conseqüências de um sacrifício celeste
primordial. Essas interferências tiveram efeitos diretos sobre o uso lingüístico; elas criam uma simbólica que,
junto com o desejo de muitos “autores” do Veda de se cobrirem de véus de mistério, contribui ainda mais para
aumentar a obscuridade desses textos”; e, em seguida I. Blikstein (1980, p. 33), ao lembrar que “é uma
redundância dizer que os hindus se preocuparam com a linguagem, pois, em certo sentido, o hinduísmo inteiro
é uma especulação em torno da natureza e poder das palavras”. Como Ferreira (1983, p. 115, 154) observou
adiante, “o gveda é uma alegoria de si mesmo, uma rede de conotações simbólicas, a qual concerne não
apenas à esfera significativa, como também à face significante do signo, incumbindo à exegese perceber a
maximalização das relações exibidas pelos mantras e apontar-lhes a “incandescências” (tapas) informacionais;
para concluir que: a característica primeira do texto maior do vedismo, no que respeita à enunciação da
palavra, é o “paradoxo” — a sua capacidade de ocultar os significados “secretos” (guhya) sob a superfície das
palavras convencionais (nytia). Esse paradoxo revela-se metalingüísticamente, de duas maneiras, uma das
quais, radica na especulação sobre os valores consignados nos mantrā, à vāc (palavra). A outra decorre da
utilização progressiva dos torneios metafóricos, os quais, por assim dizer, “dobram” a linguagem sobre si
mesma”.
72
Ver Thapar (1966, p. 37-8).

232

sacerdotes brâmanes; e os vaiśya — agricultores. De acordo com esses pesquisadores, essas
castas inicialmente não eram fechadas e as profissões não possuíam caráter hereditário.
Contudo, após a inserção dos povos autóctones na quarta camada social, a consciência de
casta (vara) se desenvolveu e tomou a forma com que passou a ser conhecida. A quarta
casta, dos śūdra teria sido formada pelos povos autóctones e indivíduos de origem mista. À
medida que os vaiśya se tornaram donos de terra e comerciantes, os śūdra foram incorporados
à agricultura e aos serviços básicos.
Com a intenção de evidenciar os caminhos do Morrer e a Morte no período
Védico, foi realizado inicialmente um levantamento extensivo e sistemático dos quatro Veda.
No entanto, iremos apresentar nesta parte da pesquisa apenas os hinos e excertos que
apresentaram uma relação direta com a práxis funerária védica e que permitiram traçar um
perfil do deus da Morte. Nosso objetivo foi pautado pelo desejo de evidenciar a trajetória e
verificar o modo como o homem védico formulou e desenvolveu os ritos que iriam ampará-lo
ao defrontar-se com o Morrer e com a Morte.
2.1 O Morrer e a Morte no gveda73
O gveda, ou Saber das Preces, compõe a mais antiga antologia poética das
línguas indo-européias, no entanto, a época exata da composição de seus hinos ainda
permanece controversa. De acordo com a tradição, os hinos do gveda foram revelados aos
sacerdotes brâmanes, que os preservaram e transmitiram às sucessivas gerações por via oral,
fato perpetuado até os dias atuais. O período aproximado da compilação dos hinos na forma
escrita aceito geralmente pelos acadêmicos ocidentais, situa-se entre 1500 a 800 a.C., embora
alguns estudiosos indianos insistam em datas mais antigas, estabelecidas a partir de cálculos
astronômicos a partir de referências mencionadas na própria obra, que chegariam a 3000 e
6000 a.C., mas essas datações permanecem controversas.
Uma das evidências cronológicas existentes para datação dessa obra é a relação
estreita entre os hinos do gveda e a porção mais antiga do Avesta iraniano — as escrituras
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Na presente pesquisa utilizamos, num primeiro momento do levantamento sistemático, a tradução do sânscrito
para o inglês, realizada por Griffith (1889). No entanto, a versão dos hinos apresentada por esse tradutor
possuía uma série de problemas que tornavam sua tradução para o português pouco precisa. Por essa razão, as
versões integrais dos hinos védicos examinados neste capítulo, foram gentilmente revistas pelo Prof. Dr.
Mario Ferreira (DLCV-FFLCH-USP). Os hinos XVIII e CXXIX, cabe ressaltar, são traduções inéditas do
Prof. M. Ferreira. Quando necessário, recorremos também às traduções e estudos dos hinos fornecidos por
Renou (1942, 1945, 1947a, 1950, 1955-60, 1956, 1966). Nos casos em que outras versões forneceram
elementos esclarecedores, o tradutor foi mencionado em nota de rodapé.
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sagradas do Zoroastrismo, mencionada anteriormente74. A partir das semelhanças lingüísticas
encontradas nas duas obras, considera-se que a separação do ramo indo-ariano e irânico das
línguas indo-européias tenha ocorrido por volta de 1500 a.C.75
O gveda possui 1.028 hinos — ou 1017, mais outros onze considerados
acréscimos tardios76. Essa obra se divide em dez ma3ala ou Livros e, por sua vez, cada
ma3ala, nos sūkta ou hinos77. Os hinos foram compostos no estágio inicial do indo-ariano
antigo, que compreende o sânscrito védico, bramânico e clássico, sistematizado
posteriormente no importante A4ādhyāyī de Pā+ini, geralmente atribuído ao século IV a.C.
Todos os hinos, sem exceção, foram compostos em formas métricas.78
Como revelou o Hino à Criação da ma3ala X do gveda [CXXIX.1-7], citado no
início deste capítulo, no princípio nem a Morte ou a Imortalidade existiam. Foi então, que do
caos indiscriminado surgiu o calor, em seguida o desejo, a primeira semente, a partir da qual
tudo foi criado. Só mais tarde, é que surgiram os deuses.79
Com o intuito de abordar as questões relativas ao Morrer e à Morte no gveda
procuramos, inicialmente, elaborar um levantamento sistemático dos deuses relacionados a
essa temática e das práticas funerárias mencionadas nessa obra literária, a partir de cada um
dos dez Livros existentes.
No Livro I, Yama, o deus dos mortos, é mencionado no hino [XXXV. 6]. Nesse
hino, dedicado a Savit,, há uma descrição dos três paraísos celestiais, em que o mundo de
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Sobre o Avesta ver Geldner (1896); Avesta (1910); Fechner (1944).
De acordo com Renou (1942, p. 4). o gveda foi compilado na Índia por volta de 800 a 700 a.C., época em
que os hinos foram reunidos num corpo literário único e assumiram a forma mais antiga conhecida. Somente
então, seguiu-se a confecção do Sa)hitā,que ocorreu por volta de 600 a.C., no final do período de composição
dos Brāhmaa, mas antes das Upaniad.
76
Ver Ferreira (1983, p. 12), que soma 30.840 versos, com 308.400 palavras.
77
Em relação à sua organização, seis dos dez Livros (II ao VII) possuem caráter uniforme e encontram-se
divididos de forma semelhante, em grupos consagrados a diferentes deuses, na maior parte deles dedicados a
Agni e a Indra. Evidências internas, como o nome do sábio mencionado nos hinos e nos refrões, corroboram a
idéia de que cada um foi escrito por um sábio de uma família e eles são considerados os mais antigos. Os
Livros I, VIII e X, não foram compostos por um único sábio de determinada família, mas sim por diferentes
i. O Livro VIII foi composto, como os livros das famílias, pelos Ka+va e pelos A/giras. A primeira parte do
Livro I (1-50) se assemelha, em alguns aspectos, ao Livro VIII, especialmente na métrica e ambos possuem
passagens semelhantes ou mesmo idênticas. O Livro IX é distinto dos demais, pois todos os hinos presentes
são invocações à mesma divindade, o Soma. O Livro X foi uma adição tardia, conforme mostra a linguagem e
a temática tratadas. Embora de maneira geral a ma3ala X possua um caráter mais moderno, alguns hinos são
bastante antigos e de qualidade poética semelhante àqueles presentes nos demais livros. Ela possui formas
gramaticais antigas e palavras pouco utilizadas, ao mesmo tempo, apresenta palavras e significados novos. Em
relação à temática existe uma tendência à especulação filosófica e idéias abstratas, assim como prevalece a
inserção de concepções mágicas, tais quais as pertencentes à esfera do Atharvaveda. Para mais detalhes ver,
por exemplo, Winternitz (1962, p. 49-103).
78
Para as formas métricas ver Macdonell (1917), Renou (1942, p. 19-25), Winternitz (1962:53) e Gonda (1975).
79
Ver Coomaraswamy (1932, p. 10-15). Para um estudo sobre a concepção indiana da criação da morte e da
vida, ver Zoller (1999, p. 206-232).
75
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Yama é considerado a morada dos heróis.80 Em seguida o hino [XXXVIII. 4-5] consagrado
aos Marut81, filhos de Rudra, diz que aquele que lhes entoa louvores torna-se imortal e não
precisa percorrer o caminho de Yama.82 Um hino subseqüente, dedicado a Indra [LXXXIII. 56], menciona as oferendas que devem ser feitas em reverência ao nascimento sem morte de
Yama, junto à erva sagrada trazida para auxiliar no rito auspicioso. No hino aos Aśvin [CXVI.
2-3], um garanhão bravio dos Nāsatya ganhou a corrida de carruagens no torneio realizado
por Yama. Mais à frente, [CXXXXVI. 46], Yama é mencionado entre os nomes dos deuses.
Em seguida, um hino consagrado ao cavalo [CLXIII.2-3] fala do primeiro de todos os cavalos
de batalha, que foi dado por Yama83, arreado por Trita e montado por Indra.
Os Livros II, III, IV, VI e IX não mencionam Yama ou qualquer outra divindade
associada à Morte. No Livro V, apenas o hino [XLI. 17] dedicado aos viśvedevās84 – todos os
deuses —, possui uma menção à velhice e a nirti — a destruição ou enfermidade que, em
certos casos, aparece personificada e associada a Yama.
No Livro VII, há uma menção a Yama em dois versos do hino dedicado aos
Vaśi%4ha [XXXIII. 9,12]. Neles, esses ancestrais trazidos pelas Apsaras, aparecem associados
a Yama que teceu as vestes que eles trajavam; e, mais adiante, é dito que o sábio Vaśi%4ha,
conhecedor do céu e da terra, está destinado a trajar as vestes tecidas por Yama.
No Livro VIII, não parece existir menção a Yama, mas um hino dedicado aos
Āditya [XVIII. 1, 22] possui dois versos em que os seres mortais, que possuem a mesma
descendência que a morte85, devem oferecer preces para essas divindades e suplicar-lhes
proteção, para que possam gozar de uma vida longa.
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Ver o excerto do Avesta [Yasna 9.4-5]; apud Lincoln (1991, p. 27-9) em que Yima, filho de Vivanhant é
descrito como radiante, de aparência semelhante ao sol, no seu reino, o gado e os homens eram imortais, a
água e as plantas não secavam, não havia frio nem calor, nem morte, nem a inveja crida pelos daeva. O local
era reservado aos melhores, maiores e mais belos. A partir das evidências dos hinos védicos e do Avesta persa,
o estudioso apresentou uma descrição do que teria sido o paraíso para os PIE.
81
Sobre os Marut, ver Fillippi (1947, p. 148-149). O estudioso os associou aos corvos e que, atualmente, são
também ligados aos ancestrais, como pudemos constatar (ver, no final deste capítulo, o relato a respeito do
Morrer e a Morte em Chaul).
82
Renou (1955-60, II, p. 26) menciona ainda o hino [LXVI.8], no qual Yama é mencionado como o primeiro
humano. Ver as observações em Lincoln (1991, p. 32-33).
83
Renou (1955-60, II, p. 26) citou um cavalo doado por Yama ou identificado com Yama.
84
A palavra está declinada no nominativo plural. Cf. recomendado pela Profa. Lilian Gulmini (DLCV-FFLCHUSP), em comunicação verbal.
85
Ver a tradução dos versos em Renou (1959, V, p. 105). Renou (1955;1960, II, p. 26) apresenta os termos
mtyūbandhu para designar os humanos, e āmtyū, imortal.
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2.1.1 A ma

ala X do gveda e os Hinos Fúnebres
Entre os hinos sagrados pertencentes à ma3ala mais tardia do gveda, encontra-

se o pequeno hinário fúnebre [X - XIX], fundamental ao desenvolvimento desta pesquisa86.
Além de hinos consagrados a Yama, aos Patriarcas (ancestrais) e divindades associadas ao
Morrer e a Morte, a ma3ala X possui hinos que fornecem informações fundamentais sobre a
práxis funerária do período Védico, particularmente o hino [XVIII]. Por essa razão, os hinos
mais relevantes à compreensão do Morrer e da Morte nos Veda foram traduzidos
integralmente e discutidos em seguida. Como veremos mais à frente, na tradução dos rituais
funerários descritos nos Ghyasūtra, algumas estrofes desses hinos eram recitadas
solenemente pelo oficiante da cerimônia, durante a realização do antye4i, os ritos fúnebres
observados para um morto.

Hino [XIV. 1-16] — Consagrado a Yama
Honra o Rei com tuas oblações, Yama, o filho de Vivasvat, aquele que congrega os homens,
Que partiu em viagem às alturas mais elevadas, que trilhou e apresenta o caminho para muitos.
Yama, o primeiro a encontrar uma morada: tais pradarias nunca poderão nos ser tomadas.
Os homens nascidos na terra percorrem seu próprio caminho, que os leva até o lugar para o qual
os antigos Patriarcas partiram.
Ali os Mātali prosperam, assim como os Kāvya, Yama com os filhos de A/giras, B,haspati com os
*kvan.
Veneradores dos deuses e por eles louvados, deleitados com as preces (svāhā), outros com as
oblações (svadhā).
Vem e senta-te nesse leito de erva, ó Yama, na companhia dos A/giras e Patriarcas.
Possam os hinos recitados pelos sábios trazer-te alegria; ó Rei, possa essa oblação deleitar-te.
Vem, Yama, com os santificados A/giras, deleitar-te com os filhos de Virūpa.
Senta-te na erva sagrada durante nossa adoração, da mesma forma eu aqui invoco Vivasvat, teu
Pai.
Nossos Patriarcas são os A/giras, Navagva, Atharvan, Bh,gu, todos dignos do Soma.
Possam os Santificados nos proteger, que nós possamos gozar de vossa benevolência afetuosa.
Vai, vai aos antigos caminhos pelos quais nossos senhores do passado seguiram antes de nós.
Então contempla os dois Reis, os deuses Varuna e Yama, deleitados em seu alimento sagrado,
Encontra Yama, encontra os Patriarcas, encontra os méritos dos atos livres ou ordenados, no mais
elevado dos céus.
Renuncia ao mal (pecado) e ao nefasto, busca novamente tua morada, e traja outro corpo pleno de
brilho e glória.
Vai então, parte, voa por todas as direções: os Patriarcas te prepararam tal lugar.
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Renou (1955;1960, II, p. 1-29) forneceu um estudo detalhado do ma3ala X. De acordo com o estudioso o
pequeno sa6hitā funerário engloba os hinos X ao XIX, dedicados a Yama. Esse pesquisador lembrou que o
infortúnio da morte recebeu pouca atenção dos Livros mais antigos do gveda, a própria palavra morte —
mtyū, aparece apenas no Livro X, e é freqüente no Atharvaveda. Renou observou que uma exceção
encontrada no Livro VII [LIX], é uma estrofe secundária e mais tardia. A idéia da morte não possuiu uma
conotação negativa nas obras mais antigas, geralmente transporta ao conceito de desordem (entropia)
associado a nirti. Na ma3ala X, por sua vez, o Yama humano do hino X é projetado, no hino XIV, ao plano
divino, e chamado de deus ou rei dos mortos. Como observou o Prof. Ferreira, “os hinos funerários não se
restringem à ma3ala X, e esse sa6hitā funerário não configura um todo coeso e coerente, cabendo ao
intérprete suprir as lacunas evidentes, do ponto de vista textual e ritualístico” (informação verbal).
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Yama te ofereceu um lugar para repousar, adornado pelos dias, raios de luz e águas.
Corre e apressa-te, passa pelos dois cães, os filhos de Saramā, malhados, com quatro olhos, segue teu
caminho feliz.
Aproxima-te então dos benevolentes Patriarcas, eles que se deleitam na companhia de Yama.
Esses teus dois cães, ó Yama, as sentinelas de quatro olhos, que protegem o caminho e espreitam os
homens.
Confiamos a ti este homem, ó Rei, sob vossos cuidados, abençoa-o com prosperidade e saúde.
Escuros, insaciáveis e com narinas largas, os dois emissários de Yama vagueiam entre os homens;
Possam eles nos conceder uma existência plena, (aqui nesse dia), para que possamos ver a luz do
sol.
Para Yama derrama o soma, traze oferendas consagradas a Yama.
Prepara o sacrifício a Yama, que é enviado por Agni.
Oferece a Yama oblações acrescidas de manteiga (ghta), e aproxima-te:
Possa assim ele nos conceder longos dias de vida entre os deuses.
Oferece a Yama, ao Rei, oblações ricas em mel (madhu),
Prostra-te diante dos i dos tempos antigos, que percorreram tal caminho nos dias do passado.
Nas seis direções paira o Grande Ser em T,kadrukas.
O Gayatrī, o T,%4ubh, todos os metros estão à disposição de Yama.

Neste hino, consagrado a Yama, filho de Vivasvat, o deus dos mortos é descrito
como aquele que congrega os homens, aquele que primeiro trilhou o caminho da morte e o
apresenta a muitos. Ele aparece, aqui, associado aos Patriarcas (os pitāras)87, os ancestrais
que habitam seu reino — os Mātali, Kāvya, A/giras, Navagva, Atharvan, Bh,gu e Vaśi%4ha —
que ali prosperam e desfrutam de sua companhia. Junto dos A/giras, ele é convidado a
participar dos sacrifícios [XIV. 4-6], beber o soma, desfrutar das oferendas e da manteiga que
são oferecidas nos ritos fúnebres. O deus também aparece associado a Varuna.
O morto se prepara para sua jornada gloriosa, ele irá receber um corpo radiante,
unir-se aos Patriarcas e repousar no paraíso de Yama. O Senhor dos Mortos e os Patriarcas
são invocados a encaminhar aqueles que os veneram na jornada até seu reino e a conceder
longevidade aos vivos.
Seus mensageiros são, Śyāma e Śabala, os dois cães malhados de quatro olhos e
narizes largos, filhos de Saramā. Esses animais são descritos como os protetores do caminho
que o morto deve percorrer até chegar aos Patriarcas. Eles observam os homens e vagam entre
as pessoas.88
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A Profa. Lilian Gulmini observou que pi4r é o tema, assim, pitāras é o nominativo plural, os Pais, os ancestrais
(informação verbal).
88
Para uma comparação dos mensageiros de Yama a Cérbero, o cão do deus Hades, ver Bloomfield (1908) e
Mallory (1989, p. 129), que sugeriu um significado semelhante para as palavras śabala e kerberos: malhado,
multicolorido. Ver, ainda a análise de Lincoln (1991, p. 96-97, 100) que discordou dessa interpretação, ao
analisar os cães dos deuses da morte IE ele propôs uma origem na raiz PIE *ger-, que forma os termos para
rosnar, rosnado, uivo e voracidade (da morte que a tudo devora), e da qual derivam *ker- e *gher.
Coomaraswamy (1932, p. 138) os considerou “protetores dos homens contra os poderes demoníacos”. Filippi
(1947, p. 192, 202) observou que os quatro olhos são um símbolo védico comum, associado à visão simultânea
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Hino [XV. 1-14] — Dedicado aos Patriarcas
Possam eles ascender, os inferiores, superiores e medianos, os Patriarcas dignos de uma porção do
soma.
Possam aqueles que alcançaram a vida dos espíritos, benevolentes e equânimes, nos auxiliar
quando invocados.
Prestemos tal homenagem aos Patriarcas, àqueles que partiram há tempos e àqueles que os seguiram,
Àqueles que repousaram nas regiões terrestres, e àqueles que residem entre as linhagens
poderosas.
Eu alcancei os benevolentes Patriarcas, eu obtive filhos e progênie de Vi%+u.
Aqueles que se deleitam no sumo das oblações, sentados na erva sagrada, vêm freqüentemente até
aqui.
Patriarcas que se sentam na erva sagrada, nos auxiliem: tais oferendas nós vos fazemos; aceitai-as.
Vinde a nós vossa proteção auspiciosa, e concedei-nos saúde e força, e livrai-nos dos problemas.
Possam eles, os Patriarcas, dignos do soma, invocados em vossas oblações favoritas,
Repousar na erva sagrada, aproximar-se e ouvir: que eles possam ser benevolentes e nos abençoar.
Ao vos prostrardes de joelhos e vos sentardes voltados para o sul, aceitai tal sacrifício com
benevolência.
Não nos punais por nenhum mal, ó Patriarcas, que possamos ter cometido por nossa fraqueza
humana.
A repousar no alvorecer das manhãs violáceas, concedei riqueza ao homem que vos traz oblações.
Outorgai aos vossos filhos uma porção daquele tesouro e, assim, lhes concedei energia, vós
Patriarcas.
Nossos antigos Patriarcas, dignos do soma, os mais honrados, que vieram ao nosso banquete do soma,
Junto deles possa ansiosamente Yama deleitar-se e alimentar-se com nossas oferendas
Vem a nós, Agni, com os benevolentes Patriarcas que residem na luz brilhante, os próprios Kāvya,
Que entre os deuses, ansiosos, se apressam até aqui, dignos de oblações, tema dos louvores dos
cantores.
Vem, Agni, com os benevolentes Patriarcas residentes na luz, os primeiros adoradores dos deuses,
Que comem e sorvem as oblações, verdadeiros, que viajam com as divindades e Indra.
Patriarcas que as chamas de Agni testaram, vinde até nós: vós, benevolentes líderes, tomai cada qual
seu lugar apropriado.
Alimentai-vos do sacrifício oferecido sobre a erva: concedei-nos riqueza por intermédio de uma
multidão de filhos heróis.
Tu, Agni jātavedas, quando solicitado, recebe as oferendas por meio de tua fragrância fugaz,
E as encaminha aos Patriarcas que delas se alimentam com svadhā. Alimenta-te, ó deus, das
oferendas que trazemos até ti.
Tu, jātavedas, conheces bem o número de Patriarcas que estão aqui e que estão ausentes,
Dos Patriarcas que nós conhecemos e que desconhecemos: aceita o sacrifício preparado em
porções.
Àqueles que, consumidos pelo fogo ou não cremados, se deleitam em tuas oferendas no meio do céu,
Concede-lhes, ó Senhor Sovran, o mundo dos espíritos e seu próprio corpo, da forma como
desejares.

Esse hino é dedicado aos pitāras, os Patriarcas, os antigos mortos abençoados que
permanecem no terceiro céu, ou terceiro paraíso, o mais elevado. Os patriarcas são os
ancestrais primordiais, os i videntes que percorreram o antigo caminho que os mortos
recentes devem transpor. Como visto, diversos grupos de ancestrais são mencionados os

das quatro direções, seus nomes também estão associados a duas estrelas, que pertencem a constelações a
região sul.
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Mātali, Kāvya, A/giras, Navagva, Atharvan, Bh,gu e os Vaśi%4ha. Seus nomes (gotra) estão
associados às famílias de sacerdotes que, de acordo com a tradição, compuseram as ma3ala
II a VII do gveda, e o Atharvaveda.
Os patriarcas são classificados como superiores, inferiores e medianos, e embora
nem sempre sejam conhecidos por seus descendentes, é dito que todos eles são conhecidos
por Agni. Eles permanecem junto a Yama e banqueteiam com os deuses. O soma lhes apraz,
eles têm sede das libações que lhes são preparadas na terra e se alimentam das oferendas que
as acompanham dispostas sobre a erva sagrada. Durante tais sacrifícios, eles utilizam o
mesmo veículo de Indra e os deuses chegam em grande número, ouvem, intercedem e
protegem aqueles que os veneram.
Os patriarcas são invocados reiteradamente a proteger seus descendentes de
qualquer mal mundano que possa lhes ser imposto, bem como a outorgar riqueza, progênie e
longevidade aos seus descendentes. As estrelas que adornam o céu são os Patriarcas89, a
escuridão da noite e a claridade do dia lhes são atribuídas, pois eles teriam encontrado a luz e
gerado o amanhecer. O caminho percorrido pelos Patriarcas (pi4ryāna) difere daquele
transposto pelos deuses (devayāna).
Há uma menção, na última estrofe, aos mortos que são ou não cremados, o que é
um provável indício da existência de outros tipos de deposição do morto.

Hino [XVI. 1-14] — Dedicado a Agni.
Não o cremes, nem o consumas, Agni: não permitas que seu corpo ou sua pele se dissipem.
Ó, jātavedas, quando o tiveres purificado, leva-o até os Patriarcas.
Quando o tiveres aprontado, jātavedas, entrega-o aos Patriarcas.
Ao alcançar a vida que o espera, ele deverá se tornar o controlador das divindades.
O Sol recebe teu olho, o Vento teu espírito; vai, qual seja teu mérito, à terra ou ao céu.
Vai, qual seja tua sorte, às águas; vai, faze das plantas tua morada com todos teus membros.
Tua porção é a cabra: consome-a com o calor, possa tua terrível chama, teu esplendor flamejante,
incinerá-la.
Que tua forma auspiciosa, ó jātavedas, encaminhe esse homem à região dos piedosos.
Mais uma vez, ó Agni, envia-o, aquele que, oferecido a ti, segue com nossas oblações.
A trajar uma nova vida, possa ele ampliar tua progênie: possa ele recobrar um corpo, jātavedas.
Qualquer ferimento que o pássaro negro houver infligido, a formiga, a serpente, ou o chacal,
Possa Agni, aquele que a tudo devora, curá-lo, e o soma que foi levado aos brâmanes.
Protege-te com a carne contra as chamas de Agni, cerca-te com gordura e tutano,
De forma que o destemido, ansioso por atacar-te com seu brilho terrível, falhe em encerrar e
consumir-te.
Abstém-te, ó Agni, de derrubar tal cálice: os deuses e os que são dignos do soma adoram-te.
Tal cálice, que dá de beber aos deuses, nele as divindades imortais se deleitam.
Eu envio para longe Agni, o devorador da carne, possa ele sem carregar máculas ir até os súditos de
Yama.
Mas possa esse outro, jātavedas, oferecer oblações aos deuses, visto que ele é hábil.
89

Cf. Renou (1942, p. 37).
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Eu escolho como deus da adoração aos Patriarcas, Agni, devorador da carne, que passou por vossa
morada,
Enquanto observo esse outro jātavedas. Possa ele acender as chamas na assembléia suprema.
Com oferendas possa Agni trazer os Patriarcas que preservam a Lei.
Possa ele proclamar oblações prestadas aos Patriarcas e às divindades.
Venturoso, nós te preparamos, venturoso, nós te fazemos queimar e brilhar.
Traze, venturosamente, os Patriarcas ansiosos por alimentar-se do sacrifício.
Esfria, Agni, e mais uma vez resfria o lugar em que tu o calcinaste e queimaste.
Possam aqui crescer os lótus, a erva tenra e as ervas frondosas.
Ó pleno de frescor, tua planta refrescante, repleta de umidade, erva refrescante,
Aproxima-te como a rã: preenche de deleite tal Agni.

Nesse hino, o deus Agni, o fogo da cremação, o condutor dos mortos e o
devorador da carne é, ao mesmo tempo, invocado a não consumir o morto em suas chamas,
mas a preservar-lhe o corpo para que, depois de purificado, ele possa chegar intacto à morada
de Yama e dos piedosos ancestrais. Nesse caso, seu epíteto é jātavedas90. A estrofe na qual se
pede ao morto que ele se proteja com a carne, gordura e tutano alude ao animal sacrificado
durante o ritual fúnebre e que deve servir de substituto do morto, nesse caso, uma cabra.
Durante a cremação, Agni é invocado com o propósito de curar qualquer
ferimento causado no corpo por pássaro, chacal, formiga ou serpente, a fim de que o morto
chegue ileso e perfeito aos céus. No final do hino, ele é invocado a se abrandar e esfriar, a
prolongar a vida e proteger os vivos. Esse hino era recitado durante a cremação, como
veremos mais adiante, durante a análise do Ghyasūtra de Āśvalāyana.
Hino [XVIII. 1-14] — Consagrado à Morte91
Vai, ó Morte, toma outro caminho, toma tua trilha, distinta da trilha dos deuses.
Eu te digo, a ti que tens olhos e orelhas: não causes dor à nossa progênie.
Já que partistes, confundindo o rastro da Morte, prolongando a duração de nossas vidas,
repletos de progênie e de riqueza, sede puros e santificados, ó veneráveis.
Os vivos separam-se dos mortos. A invocação que hoje dirigimos aos deuses é favorável.
Nós vamos dispostos a dançar e a rir, prolongando a duração de nossas vidas.
Eu edifico esta muralha para os vivos. Que nenhum deles ultrapasse este limite!
Que vivam cem outonos em abundância! Que ocultem a Morte com uma montanha!
Assim como vão os dias em fila, um depois do outro, assim como as estações seguem as estações,
Fixa, ó Criador, a medida de suas vidas! Que o novo não abandone o velho!
Vós, que escolheis a duração da vida, alcançai a velhice, ajuntando-se em fila ordenada, ó
inumeráveis!
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jatāvedas é, geralmente, traduzidos como “nascido-do-conhecimento”. Malamoud (1982, p. 441-453)
apresentou uma interpretação esclarecedora desse hino. O estudioso observou que, uma vez que o destino do
corpo do morto era submetido a dois destinos incompatíveis — a cremação e a partida ao paraíso de Yama – o
hino invoca Agni a se desdobrar em fogo kravyāda — devorador da carne, mas também em fogo jatāvedas,
conhecido dos homens e aquele que transporta as oblações, que devia ser invocado para que o corpo do morto
não fosse destruído durante a cremação, e sim transformado em oferenda. Assim, o jatāvedas devia impedir a
voracidade impetuosa do fogo de cremação, ele era o contrafogo. Devido ao caráter funesto que o fogo
sacrificial do morto passava a ter após a cremação, ele devia ser apagado e, como veremos mais à frente, após
a cerimônia expiatória, o filho do morto devia acender um novo fogo.
91
Tradução de Mario Ferreira. Inédita.
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Que Tva%4,, mestre do bom nascimento, vos conceda longa vida!
Que estas mulheres, que não são viúvas e têm bons esposos, se aproximem, adornadas com ungüentos
e cremes.
Que as mulheres, sem lágrimas, sem dor, ataviadas, subam sem tardar ao leito nupcial.
Levanta-te, ó mulher, vem para o mundo dos vivos. Vem, tu que estás ao lado do morto.
Vem para ser a esposa de um homem que deseja tua mão e te quer possuir.
Tomando o arco da mão do morto, eu digo, para conseguir poder, glória e força:
"Tu estás aí, nós estamos aqui! Vençamos, heróicos, a inimizade e a insídia."
Aproxima-te desta terra que é tua mãe, terra ampla e favorável.
Que ela, virgem, macia como lã para os dedos, te proteja do seio da destruição.
Escancara-te, ó terra, não o sufoque! Dá-lhe boa entrada, boa acolhida!
Recobre-o com o véu do teu manto, ó terra, como faz a mãe ao filho.
Que a terra, escancarando-se, se mantenha firme! Que mil colunas a sustentem!
Que esta morada jorre manteiga e que seja para ele um refúgio eterno!
Eu fixo firmemente a terra sobre ti. Que eu não te machuque depondo este torrão!
Que os pais mantenham este pilar! Que Yama construa uma morada para ti!
Eu também, um dia, serei colocado [na terra] como a pena na flecha.
Mas retenho minhas palavras agora, como [se retém] o cavalo com as rédeas.

Esse hino, uma consagração à Morte, principia com uma súplica para que ela, que
já fez sua vítima, parta e deixe em paz aqueles que estão vivos. Nos versos seguintes se exalta
a vida e a prosperidade em contraposição ao vazio deixado pela morte, os vivos são
convidados a se purificar e deixar o luto. Um elemento importante presente nesse hino é a
muralha que o oficiante erige simbolicamente entre os vivos e a morte, que estabelece uma
clara separação entres tais mundos. Ela deve manter a morte afastada ou ocultada por uma
montanha para que, assim, os vivos possam alcançar cem outonos e a morte chegue
naturalmente, apenas para os mais idosos.
Os versos seguintes mencionam as mulheres e principalmente a esposa do morto.
Trata-se do momento em que, antes da pira funerária ser acesa, a viúva se deitava ao lado do
morto e, em seguida, era invocada a se levantar e retornar ao mundo dos vivos. Há nisso uma
sugestão de que a viúva se casava novamente, talvez com seu cunhado. Como veremos mais à
frente, essa estrofe é considerada um indício de uma simulação da imolação das viúvas — satī
— na pira funerária do esposo, que se tornou um costume recorrente nas épocas mais
tardias92. Retira-se, em seguida, também o arco da mão do morto93, a separação é reforçada
novamente, e são invocados o poder, a glória e a força. No trecho seguinte, o oficiante pede à
terra que acolha e proteja o morto, o que indica uma cerimônia de deposição dos restos
mortais da cremação. Ele depõe sobre as cinzas do morto um torrão de terra e reitera a

92

Ver Renou (1942, p. 75) que considerou esse excerto mais tardio e uma adição feita pelos hindus para tentar
fazer a prática da imolação da viúva remontar ao gveda, mas que, nesse caso, se tratava de um elemento
simbólico.
93
O arco, segundo Renou (1942, p. 76), indica que o morto era um katriya.
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separação do morto e dos vivos, pedindo que Yama e os ancestrais o protejam. O próprio
oficiante reconhece que um dia irá trilhar o mesmo caminho.94
A partir dos hinos apresentados acima, é possível inferir que a cremação era a
forma predominante de deposição do morto, embora a inumação também fosse praticada.95
Nas cremações, Agni é o responsável pelo envio do morto ao outro mundo, onde se
encontram os ancestrais e os deuses. Ao deus é suplicado que preserve o corpo intacto e
queime somente o animal que é sacrificado durante a cerimônia. Ao transpor o caminho
percorrido pelos Pais, o morto chega ao reino da luz e os encontra junto a Yama no paraíso
mais elevado. Ali, o morto, unido a um corpo glorioso, desfruta uma vida de deleite, livre das
imperfeições e fraquezas corpóreas, na qual todos os desejos são realizados, e permanece
junto aos deuses, principalmente, de Yama e Varu+a.
Na ma3ala X, além dos hinos anteriormente tratados, existem outras menções a
Yama e às demais divindades associadas à morte que serão apresentadas a seguir.
O célebre hino [X. 1-14] apresenta o diálogo entre Yama e sua irmã Yamī
(salakma - aquela que possui as mesmas feições), os gêmeos primordiais e ancestrais da raça
humana. Nesse hino Yamī expressa seu amor e o desejo de tornar-se esposa de Yama, suplica
ao deus e irmão para que firmem essa união. Eles deviam procriar pelo bem da humanidade,
caso contrário, as futuras gerações estariam comprometidas e sujeitas à destruição (nirti).
Nele, Yamī refere-se a Yama como o único mortal existente e que, portanto, essa união
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Renou (1942, p. 77) considerou os dois últimos versos como frases do próprio morto.
Allchin (1999, p. 65), mencionou evidências encontradas no vale do rio Swāt, afluente do Indo — atual
Afeganistão, em que as populações cremaram seus mortos da mesma forma descrita nos Veda, sem ter, no
entanto, abandonado por completo seus antigos métodos de sepultamento. Essas evidências associadas a
estatuetas de cavalos podem ser indícios do início dos contatos dos povos autóctones com os indo-arianos.
Para um estudo detalhado sobre o assunto, ver C.S. Antonini (1982, p. 467-481). A autora faz uma longa
descrição das necrópoles encontradas na região — datadas de XVI a III a.C. e dos tipos de sepultamento
encontrados — inumações (simples e duplas), cremações e enterramentos secundários —, assim como dos
vasos e urnas funerárias, e um sepultamento de dois cavalos. Um ponto interessante levantado pela
pesquisadora refere-se às pequenas estatuetas de terracota encontradas e associadas aos sepultamentos e,
possivelmente, associadas aos ancestrais, protetores do morto. Ver também Tucci (1963); e a série de artigos
publicados por G. Stacul (1966; 1967; 1969; 1970; 1973, 1975), que notou a semelhança entre as urnas
cinerárias do Vale do Swāt e aquelas presentes nas sepulturas de uma cultura da planície húngara junto ao
Danúbio; ver, ainda, A.K. Sharma (1967); e Dani (1970-71).
Para os diferentes tipos de sepultamento, no período Védico ver Gupta (1972). Segundo esse estudioso, as
tumbas dos ārya eram quadradas, enquanto as dos anārya foram monumentos fúnebres circulares. Para
evidências sobre o costume popular de sepultamento no solo da moradia, próximo ao fogo, ver Singh (1970, p.
171). Para uma interessante relação entre os diferentes tipos de deposição em relação aos quatro elementos —
fogo (cremação), água (deposição em rios), ar (exposição em árvores), terra (inumações) — presente nos
textos sagrados, ver Filippi (1947, p. 170-171). Segundo Thapar (1966, p. 45), a associação do fogo à
purificação pode ter sido um fator importante na primazia da cremação entre esses povos.
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incestuosa não seria um mal. Mas Yama recusa-a, Yamī deve encontrar outro companheiro
para que forme uma união mais abençoada.96
O hino dedicado a Agni [XII. 6-7] apresenta uma passagem na qual se diz ser
difícil entender a natureza do Imortal e, em seguida, se suplica ao grande Agni que sempre
proteja aquele que medita no nome de Yama, que é fácil de ser compreendido97.
Ainda no Livro X, temos um hino a manas98 [LVIII. 1-12], no qual Yama é
mencionado. Nos versos, manas — a mente ou pensamento —, percorre numerosos lugares e
é sucessivamente invocado a retornar e viver nesse mundo. Assim, é dito que manas partira
para muito longe e foi até Yama, filho de Vivasvat.
Mais à frente, há um hino dedicado a Nir,ti (a destruição) e outros deuses [LIX.14], cujos quatro primeiros versos terminam numa súplica para que Nir,ti parta para locais
distantes (mantenha-se afastada). No quarto verso, pedem a Soma que não desista deles nem
os entregue à Morte, e permita que vejam o nascer do Sol e que os dias de velhice sejam
suaves.
O hino seguinte [LX. 1-12], possui uma passagem em que se diz que tal qual a tira
de couro segura a carruagem e a mantém presa, tal qual a poderosa terra mantém seus
monarcas, assim aquele (que recita o hino) manteve, para tua segurança, tua mente (de
Subhandu), ligada à vida e não à morte; a mente de Subhandu foi trazida de volta do reino de
Yama, filho de Vivasvat, para a vida e não para a morte, para a segurança99.
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As divindades Yama e Yamī pertencem ao período indo-iraniano, pois os gêmeos primordiais, dos quais
descende a humanidade, correspondem a Yima e Yimeh, no Avesta. O deus governa um paraíso terrestre,
enquanto, no gveda, ele habita um paraíso celestial.
Esse é um hino que suscitou interpretações extremamente controversas. Para Thapar (1966, p. 41), por
exemplo, a rejeição de Yama, após a declaração de Yamī, é uma evidência da aversão dos ārya aos
relacionamentos incestuosos, que eram permitidos, apenas em alguns casos, aos deuses. O horror do incesto
era, nesse sentido, equivalente ao medo da Morte (Yama). A idéia do casal como personificações do Dia e da
Noite foi defendida por Muller (1864, p. 510, 521), que rejeitou a idéia de incesto pois nenhum irmão pode
casar com a irmã. A interpretação incestuosa desse hino foi veementemente refutada por Ghosh (1989, p. 3642). De acordo com esse estudioso, Yama e Yamī representam, na verdade, dois conceitos: o Tempo e o
Espaço e, por isso, foram retratados como gêmeos primordiais. Nesse sentido, a recusa de Yama representava
a confirmação e antítese a que estão sujeitos os dois conceitos, cujas dinâmicas atuam de formas diferentes e,
portanto, são incompatíveis. Histórias mais tardias narram a morte de Yama e o grande sofrimento de sua irmã
Yamī, que fez surgir a explicação para a sucessão do dia e da noite: os deuses ao perceber a tristeza de Yamī,
pediram que ela se esquecesse de Yama, mas ela não conseguiu superar a morte do irmão, e disse “mas ele
acaba de morrer hoje”, então, os deuses criaram a noite e, então, surgiu o amanhã e ela pôde esquecê-lo.
97
Os hinos XI e XII dedicados a Agni são considerados por Renou (1955-60, II, p. 13) como associados ao hino
X, pois contêm reminiscências do diálogo dos irmãos gêmeos.
98
Griffith (1889) utilizou a palavra espírito para traduzir manas, no entanto tal palavra sânscrita designa a mente
que, num sentido mais amplo, é o órgão que comanda o pensamento, cognição, o aspecto cognitivo da
consciência, o intelecto. Filosoficamente trata-se da faculdade interna da cognição e percepção por meio da
qual os pensamentos ou os objetos do sentido afetam a alma. Ver (MONIER-WILLIAMS 1999, p. 783). Ver
Ferreira (1983, p. 28); e Gulmini (2002, p. 443).
99
Esse hino está associado aos hinos anteriores [LVII-LIX] e se refere a uma recitação pós-mortem de
Subhandu. Cf. Renou (1955;1960, II, p. 26).
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Mais adiante, se encontra um hino dedicado a Yama [CXXXV.1-7], com
referências às oferendas funerárias. Nele, Yama, que é chamado de Pai, e os deuses bebem
junto a uma árvore frondosa; o Senhor dessa morada cuida afetuosamente dos ancestrais
anciãos. O poeta-vidente Naciketas, ainda a lamentar o que seu pai fizera, diz ter olhado de
maneira relutante para aquele que reverencia tais anciãos, para aquele que trilhou esse
caminho nefasto (Morte). Yama permitiu que ele retornasse vivo à casa do pai e lhe ensinou
um ritual para evitar a morte. O verso final descreve o trono de Yama, a Morada dos Deuses,
na qual menestréis tocam flauta para aquele que é louvado com cânticos.100
Num hino dedicado aos Patriarcas [CLIV. 1-5], pede-se a Yama que aqueles que
se tornaram invencíveis e alcançaram os céus, por meio de seu fervor, e que os heróis mortos
em batalha, possam partir. Os Patriarcas são chamados de primeiros seguidores da Lei
(dharma), os sábios que protegem o Sol.
Dois outros hinos associados a Nir,ti, aparecem no Livro X. No primeiro
[CLXI.1-5], consagrado a Indra, o sacerdote suplica ao deus que, pela oblação realizada, um
homem se liberte do declínio e da ruína (nirti), que é chamada de demônio; mesmo que seus
dias tenham terminado e que ele esteja muito próximo da morte, para que retorne do jugo da
destruição, recupere a vida e alcance cem outonos. O outro hino [CLXV.1-5], fala do pombo,
mensageiro da Destruição, que veio até eles; eles suplicam para que essa “arma alada” e o
grasnar da coruja não lhes causem mal; e, assim, apaziguados com os versos sagrados,
prestem-se reverências a Yama, à Morte. Nesse último hino, Nir,ti e Yama aparecem
associados101.
2.2 O Morrer e a Morte no Yajurveda
O Yajurveda, ou Saber dos Sacrifícios, é composto por uma coleção de mantras
ou textos sagrados.102 Assim como o Sāmaveda, ele possui muitos trechos que pertencem
originalmente ao gveda103. Aos mantra do gveda foram acrescidos textos adicionais, com
propósitos sacrificiais.

100

Este é o hino em que Naciketas, o vidente do hino, conta sua história (BHATTACHARJI, 1970, p. 54).
Também é encontrado no Taittirīyabrāhmana [III.11.8] e é considerado o núcleo da célebre história de
Naciketas e o mistério da Morte presente no Ka4hopaniad, que veremos mais à frente.
101
Bhattacharji (1970, p. 93, 99) considera Nir,ti associada a Yamī nos Brāhmaa, pois ambas são companheiras
de Yama. O estudioso menciona que nos Purāa, Yamī se torna o rio Yamunā, de águas escuras; ou Kālindī, a
irmã de Yama, em seu aspecto Kāla.
102
No presente estudo foi utilizada a tradução do sânscrito para o inglês de A. B. Keith, do
Taittirīyasa6hitāyajurveda, de 1914.
103
Monier-Williams (1999, p. 1015, 839) observou que esse Veda não era uma coleção de preces e hinos, mas
um manual dos hinários para os sacerdotes Adhvaryu e Udgāt,, respectivamente. Essas compilações foram
necessárias à medida que os rituais se tornaram cada vez mais elaborados.
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O Yajurveda está dividido em duas coleções distintas: o Taittirīyasa6hitā e o
Vājaseneyisa6hitā. O primeiro é também chamado Kia, ou Negro, pela razão das porções
do Sa6hitā e Brāhmaa estarem confundidas, ou obscuras. O segundo, por sua vez,
considerado mais recente, chamado Śukla, ou Branco, possui as duas porções separadas, ou
ordenadas. A ordem dos sacrifícios é semelhante em ambos.104
No levantamento realizado a seguir, procuramos apresentar apenas os trechos que
demonstrassem características das divindades associadas à Morte que não foram mencionados
anteriormente. O Taittirīyasa6hitāyajurveda, divide-se em seis Livros que estão, por sua vez,
subdivididos nos prapā4haka, que contém trechos em verso e prosa.
O Livro I, no trecho sobre o Rājasūya e que contém as Oferendas a Nirti e outros
deuses [VIII. 1], possui um excerto em prosa em que se menciona que os grãos que são
jogados em direção ao oeste do suporte (recipiente) são oferecidos a Nir,ti em um pedaço
quebrado de cerâmica, e que o tributo é um traje negro com bordas da mesma cor; e em
seguida, ela é invocada, em verso, a livrá-lo do mal. Mais à frente, [I. VIII.9], é mencionada
uma oblação a Nir,ti na casa da mulher rejeitada, feita de arroz quebrado pelas unhas, e o
tributo do sacrifício é uma vaca preta sem chifres. Ainda no Livro I [VIII.7], Yama é
mencionado duas vezes. Ao descrever os locais de morada dos deuses, Yama é associado ao
Sul (lugar dos mortos) e, junto dos demais deuses, é invocado como protetor e matador de
demônios.
Nos Sacrifícios especiais de animais, há um trecho sobre as Oferendas para
aqueles que desejam notoriedade entre outras coisas [II. I. 4], em que Yama é seguidamente
mencionado num episódio em que os deuses disputavam esse mundo. Nessa batalha, Yama se
apropriou do poder e da força dos deuses e, por isso, possui tal nome. Os deuses, então,
ponderaram que Yama havia se tornado um deles (imortal).
Nos Sacrifícios especiais, um trecho em prosa sobre as Oferendas para aqueles
que tem medo da Morte [II. III. 2] diz que os deuses temiam a Morte, então fizeram uma
oferenda a Prajāpati, que lhes concedeu a imortalidade.
Nos Sacrifícios das Luas Nova e Cheia, na porção sobre o Bolo para Agni [II. VI.
3], é esclarecido que a parte dessa oferenda que queimar, pertence a Nir,ti, a que não cozinhar
pertence a Rudra, e aquela que estiver cozida aos deuses. Em seguida, há um trecho [II. VI.
6] interessante em que se menciona a troca dos mundos entre Agni e Yama. Durante o duplo
104

Ver Renou (1966, p. 10), que explica a diferença entre o Yajurveda Negro e o Branco como sendo a presença,
no primeiro, de comentários destinados a explicar as fórmulas ou, mais geralmente, a razão de ser dos gestos e
das práticas, sendo estes os primeiros testemunhos da prosa contínua que foram, depois, chamados Brāhmana.
Winternitz (1962, p. 148) menciona quatro escolas do Yajurveda Negro.
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sacrifício, é dito que Agni estava no mundo mais além e Yama nesse mundo, então os deuses
decidiram trocá-los de lugar e ofereceram alimento a Agni e o reino dos pitāras (ancestrais) a
Yama. Assim, Agni tornou-se o alimentador dos deuses e Yama, o rei dos ancestrais.
Na porção das Cerimônias Finais [III. III.8], há um trecho em que o sacerdote,
durante as oblações a Agni, diz estar em dívida com Yama e, então, ele a salda e pede para
que fique livre da obrigação. Segue-se então um trecho em prosa, em que é dito que Yama é
Agni, Yama é a terra, e se explica que, caso o sacerdote parta sem queimar as plantas que
estão espalhadas pelo altar, ele ficará em dívida com Yama. Essas plantas o puxariam pelo
pescoço até o outro mundo e, somente ao incinerá-las, a dívida seria paga.
Na Preparação do Solo para o Fogo, a porção que trata da Elaboração do
gārhapatya [IV.II. 4] possui um verso possivelmente dedicado aos mortos. Nele se diz que
partam, sigam para longe, aqueles que aqui são anciãos e jovens; Yama lhes concedeu um
lugar de repouso na terra e os ancestrais fizeram esse mundo para o deus.
Na porção sobre a Aragem da terra para o fogo āhavanīya [IV. II.5], um longo
hino consagrado à Nir,ti, a deusa é chamada “aquela de todas as formas”; aquela que junto de
Yama e Yamī, ocupa a abóbada celeste mais elevada. Suplica-se que sejam desfeitos os laços
que ela colocou ao redor do pescoço (do ofertante), e que ela procure apenas aqueles que não
lhe rendem oblações.
Na Preparação do Fogo, a porção dos Versos em louvor ao cavalo de batalha
[IV. IV. 7], fala desse animal que foi oferecido por Yama, os versos são semelhantes aos que
aparecem originalmente no gveda [ I. CLXIII. 2-3], mencionado anteriormente.
Na Explicação sobre a Elaboração do Altar de Fogo, um trecho em prosa sobre a
Colocação do Fogo no Receptáculo e a Cabeça das vítimas [V.I. 8] diz que Yama possui o
comando sobre todos aqueles que são companheiros da morte (mortais); e que aquele que
entoa versos a Yama é redimido. Na porção [V. I. 10], sobre o Fogo no Recipiente, é dito que
Agni é a Morte, e ouro, a imortalidade, aquele que oferece um prato de ouro alcança a
imortalidade nos mundos celestiais.
Na Preparação do Solo para o Fogo, a porção a respeito da Elaboração do
gārhapatya [V.II. 3] menciona Yama como o governante de toda a extensão da terra; e que,
portanto, aquele que não pedir permissão para utilizá-la em um sacrifício sagrado estará, na
verdade, elaborando um sacrifício para o próprio Yama. Então, é dito não haver sequer um
único ponto da terra que não esteja coberto pela morte e que os deuses, ao ver tal sacrifício,
ensinaram como elaborar um local livre da morte. Ainda na Elaboração do Altar de Fogo [I.
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IV. 4] há um trecho que menciona as oferendas de pele de antílope preto e de sandálias pretas,
capazes de afastar a Morte e a fome.
Em seguida, na porção sobre alguns Ritos diversos, a Oferenda da serpente e
outras [V.V.10], menciona Yama associado ao sacrifício à serpente. O trecho seguinte, que
trata da continuação do Sacrifício do cavalo105, apresenta uma Listagem de vítimas [V.V.11]
na qual o cervo é o animal oferecido a Yama. Na porção [V.V.14], essa mesma listagem
menciona a serpente negra deve ser oferecida à Morte. Mais à frente, na porção [V.V.18], o
pombo, a coruja e a lebre aparecem associados à oferendas a Nir,ti.
Finalmente, em uma continuação da Explicação do Sacrifício ao Soma [VII.I. 6],
sobre a Vaca de Soma, há um trecho em que Soma encontra mil vacas e, em seguida, Indra.
Ao se aproximar, Yama lhes pede uma parte das vacas e os deuses concordam. Yama, então,
pede uma das vacas, na qual ele viu a força das mil. Ao considerar o fato, os deuses decidem
dividi-la entre si e, ao colocá-la na água, surge para Soma, uma vaca marrom avermelhada
com um ano de idade, junto de mais trezentas e trinta e três vacas; em seguida surge para
Indra um belo animal com desenhos vermelhos; e ao surgir das águas para Yama, apareceu
um animal velho e em mal estado. Após cada geração, cada tipo diferente de vaca deve ser
oferecido em sacrifício para o respectivo deus. Assim, o homem que oferece uma vaca velha e
em mal estado num sacrifício fúnebre, sabe que ela se transformará em trezentas e trinta e três
vacas no mundo mais além.

2.3 O Morrer e a Morte no Sāmaveda
O Sāmaveda, o Saber dos Cânticos, é uma coleção de hinos utilizados pelos

sacerdotes Udgāt,i, durante o sacrifício do Soma — libações aos vários deuses. Essa obra é
descrita como proveniente do Sol, mas um dos versos [IV. 124] a apresenta como associada
aos pitāras, os ancestrais. A maior parte dos versos pertencem originalmente ao gveda.106

105
106

Sobre o aśvamedha, ver Renou (1954, p. 23).
Segundo Monier-Williams (1999, p. 1205), o Sa6hitā do Sāmaveda consiste de duas partes: a primeira
chamada ārcika, contém 585 versos, cuja seqüência original foi desconsiderada e rearranjada, a fim de que
fossem empregados nas cerimônias religiosas, em 59 daśati, ou décadas, subdivididas em diferentes
prapā4haka e, em seguida, nos ardhaprapā4haka; a segunda, chamada uttarārcika ou uttarāgrantha, possui
1225 versos, que estão mais ordenados que a primeira parte, e dispostos em nove prapā4haka também
subdivididos nos ardhaprapā4haka de três versos, cujo primeiro geralmente deriva da primeira parte. Ver
também Winternitz (1962, p. 143-144).
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De acordo com o levantamento realizado107, foi encontrada somente uma
passagem no Sāmaveda que faz menção a Yama, que aparece repetida duas vezes ao longo da
obra. A primeira está no Livro IV [I. III. 8] e, a segunda, no Livro IX [II. XIII. 1]. No trecho é
dito que os homens observam saudosos aquele (o morto) que sobe aos céus num poderoso
pássaro, o mensageiro de Varu+a, que segue diligentemente à morada de Yama. Afora tais
excertos, assim como nos demais Veda, as passagens que falam sobre a morte, geralmente
referem-se à morte infligida por um deus — como Indra, a um ser maligno; ou às invocações
àqueles que estão livres da morte (deuses).

2.4 O Morrer e a Morte no Atharvaveda
O Atharvaveda, o quarto e mais tardio dos Veda, é uma coleção de hinos originais
associados a numerosas fórmulas, encantamentos e textos metafísicos, que possui pouca
relação com os sacrifícios, mas cuja recitação produzia, entre outros fins, a proteção e a
cura108. Tradicionalmente, sua criação é atribuída a Atharvan, que teria sido o primeiro a
instituir a adoração ao fogo e ao Soma, cujos descendentes teriam fundado a Escola de mesmo
nome.109
Estudos propõem a compilação de sua forma escrita ca. 200 a.C., embora sua
composição e perpetuação oral possa remontar a 1000 a.C. Essa tradição textual foi adaptada
ao longo dos séculos e, muitas vezes, os mantras receberam uma nova significação ou mesmo
modificações.110
As divindades associadas ao Morrer e a Morte figuram de modo recorrente nas
fórmulas e encantamentos do Atharvaveda. Tal freqüência pode ser observada no
levantamento111 apresentado a seguir, no qual foram selecionados apenas os trechos dos
encantamentos e fórmulas mais relevantes.
107

Foi utilizada a tradução do sânscrito para o inglês de R.T.H. Griffith, Hymns of the Sāma Veda, de 1895.
Monier-Williams (1999, p. 1015-1017).
109
De acordo com Winternitz (1962, p. 104) a palavra atharvan significava originalmente um sacerdote-do-fogo
e está associada ao período indo-iraniano, pois também é encontrada no Avesta. O estudioso associou a
expressão atharvan, à magia branca, e a9gira à magia negra. Como observou Renou (1966, p. 11) a linguagem
do Atharvaveda é mais moderna e o estilo considerado mais popular, segundo o estudioso a religião dos
atharvan proveio de um meio distinto daquela presente nos demais Veda, um millieu de magos, xamãs e
estrangeiros (grifo do autor) de diferentes tipos.
110
Ver Renou (1942, p. 16-17) e Winternitz (1962, p. 106).
111
Utilizamos a tradução do sânscrito para o inglês de M. Bloomfield, Hymns of the Atharva Veda, de 1896,
editada na coleção Sacred Books of the East, v. 42. De acordo com o tradutor, o volume compreende cerca de
um terço de todo o material existente no Atharvaveda da escola Śaunaka, uma porção considerável e bastante
representativa do conteúdo ali presente. Metade do material presente nos Livros I ao XIII, foi traduzida pelo
autor. Os livros XIV e XVIII contêm, respectivamente, as estrofes de casamento e funeral, e coincidem com os
108
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A primeira referência encontrada está no Livro V [5.8], um Encantamento
realizado com a planta silāki (lākā, arundhatī) para a cura de ferimentos, cuja origem é o
sangue do cavalo marrom de Yama.
Em seguida, no Livro VIII [1.1-21] {08002}, uma longa Prece para escapar dos
perigos da morte presta reverência ao Findar, à Morte. Suplica, nos mesmos moldes das
preces para uma vida longa, que o homem seja resgatado da destruição e se recupere112. Essa
invocação é particularmente interessante por descrever a lamentação das mulheres (verso 19),
com os cabelos arrepelados, elemento importante nesta pesquisa. Por essa razão o hino foi
traduzido integralmente.
Ao Findar, à Morte sejam prestadas reverências! Possa tua inspiração e expiração aqui permanecer!
Unido ao teu espírito (vida) tal homem deverá desfrutar o sol, no mundo da imortalidade
(amta)!
Bhaga o elevou, Soma com seus raios o (elevou), os Marut, os deuses (elevaram-no), Indra e Agni
(elevaram-no) ao bem-estar.
Possa teu espírito (vida) aqui permanecer, tua inspiração, tua vida, tua mente! Nós te resgatamos das
garras de Nir,ti (destruição) por meio das nossas elocuções divinas.
Ergue-te, então, ó homem! Retira os grilhões da morte, não naufragues! Não sejas eliminado desse
mundo, do olhar de Agni e do Sol!
O vento, Mātariśvan, irá soprar por ti, as águas irão verter amta (ambrosia) sobre ti, o sol irá brilhar
benevolente sobre teu corpo! A morte se apiedará de ti: não te percas!
Tu deves ascender e não descender, ó homem! Vida e zelo eu te preparo. Monta nesse carro
imperecível e aprazível; então na velhice irás permanecer com tua família!
Tua mente não deve partir, nem desaparecer! Não te tornes negligente para com os vivos, não sigas os
Patriarcas! Que os deuses possam aqui te preservar!
Não anseies pelos que partiram, que conduzem (os homens) para longe! Ascende da obscuridade,
vinde à luz! Nós seguramos tuas mãos!
Os dois cães de Yama, o negro e o malhado, que guardam o caminho (para o céu), foram mandados
embora e não (irão atrás) de ti! Vinde, não anseies por estar distante, não permaneças aqui com
tua mente voltada ao longe!
Não sigas tal caminho que é terrível! Eu te falo do lugar aonde tu ainda não foste! Isso é a
obscuridade, ó homem, não a penetres! O perigo está mais além, a tua segurança está aqui.
Possam os fogos dentro da água te proteger, possa (o fogo) que os homens produzem te proteger,
possa jātavedas vaisvānara (o fogo comum a todos os homens) te proteger! Que o fogo celestial
e o raio não te atinjam.
Que o fogo devorador da carne não te ameace: que permaneça distante da pira funerária! Que o céu te
proteja, a terra te proteja, o sol e a lua te protejam, a atmosfera te proteja do dado divino!
Que as divindades atentas e zelosas te protejam, que aquele que não dorme e não dormita te proteja,
que aquele que zela e é vigilante te proteja!
mantras correspondentes do Livro X do gveda. O Livro XV, totalmente em prosa, e XVI possuem, segundo o
estudioso, uma cronologia e qualidade duvidosas. O Livro XVII possui um único hino, o tradutor o considerou
de pouco interesse. O Livro XIX é um acréscimo tardio, muito alternado e a maior parte foi omitida na
tradução. O Livro XX, do Sa6hitā, com exceção dos hinos 127-136, parecem ser repetições dos mantras
contidos no primeiro dos Veda, e não possuem as características presentes no restante do Atharvaveda. A fim
de facilitar a organização dos hinos, mantivemos a numeração utilizada pelo tradutor inglês [AV 00.00.0],
seguida da numeração original fornecida que contém um número de cinco dígitos, os dois primeiros indicam o
Livro, os três últimos o verso {00000}.
112
Para os comentários desse e do próximo hino, ver Bloomfield (1896, p. 569-575), que os relaciona a outras
cerimônias ligadas aos sacramentos (sa)skāra).
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Eles irão te proteger, eles irão zelar por ti. A eles sejam prestadas reverências. A eles sejam enviadas
saudações!
Em convivência com os vivos Vāyu, Indra, Dhātar e o salvador Savit,, colocar-te-ão; respiração e
força não te deixarão! Teu espírito (vida) nós invocamos de volta a ti.
Convulsões que prendem as mandíbulas, escuridão, não irão te alcançar, nem (o demônio) que arranca
a língua (?)! Como então tu irás te perder? Os Āditya e Vasu, Indra e Agni irão elevar-te à felicidade!
Os céus, a terra, Prajāpati, te resgataram. As plantas, com seu rei Soma, te livraram da morte.
Possa esse homem permanecer aqui, ó deuses, possa ele não partir para o mundo mais além! Nós o
resgatamos da morte com (um encantamento) de força inigualável (multifacetada).
Eu te liberei da morte. Os (poderes) que fornecem força irão soprar sobre ti. As (mulheres a lamentar)
com cabelos arrepelados, aquelas que lamentam de forma lúgubre não irão prantear por ti!
Eu te salvei (da morte), eu te preservei; tu retornaste com juventude renovada, ó tu, de membros
sadios, visão e vida perfeitas, que eu recuperei.
Sobre ti brilhou, a luz surgiu, a obscuridade partiu de ti. Nós retiramos de ti a morte, destruição e
doença.

Uma outra Prece para escapar dos perigos da morte, pertencente ao Livro VIII
[2.1-28] {05030}, segue um padrão semelhante:
Apodera-te desse (encantamento) que subjuga a imortalidade (vida), que tua vida possa ser preservada
até a velhice! Eu te concedo um novo sopro e vida: não desapareças na névoa e escuridão, não
te percas!
Vem até a luz dos vivos, eu te concedo uma vida de cem outonos! Ao desfazer os laços da morte e as
imprecações, eu te concedo vida longa que se estende até bem longe.
Do vento eu obtive tua respiração, do sol teus olhos; tua alma (manas, mente) eu mantenho bem
presa: permanece com teus membros, fala ao articular tua língua!
Com a respiração das criaturas bípedes e quadrúpedes eu te sopro, assim como o fogo ao ser aceso. Eu
prestei reverência, ó Morte, aos teus olhos, reverência à tua respiração.
Esse (homem) irá viver e não morrer: nós trazemos esse homem (à vida)! Eu lhe trago a cura: ó Morte,
não leves tal homem!
A planta jīvalā (“diligente”), naghāriā (“não cause-mal”), e jīvantī (“vivente”), uma planta vitoriosa,
poderosa e salvadora eu invoco, para que o mantenham livre de todo mal.
Auxilia-o, não o captures, deixa-o partir, (ó Morte); embora ele te pertença, permite que ele aqui resida
com força inigualável! Ó Bhava e Sarva, tende piedade, oferecei proteção; afastai o infortúnio e
concedei-lhe vida!
Favorece-o, Morte, e apieda-te: possa ele daqui ascender! Invicto, com membros sadios, audição
perfeita, até alcançar cem anos na velhice, que ele encontre prazer por si mesmo (sem auxílio)!
Os dardos dos deuses irão se perder! Eu te conduzo através da névoa (da morte); da morte eu te
resgato. Removo para longe Agni, o devorador da carne (a pira funerária), uma muralha eu ergo
ao teu redor, para que tu possas viver.
De teu caminho enevoado do qual não há retorno, ó Morte, nós protegemos este (homem), que nossa
prece se torne um escudo para ele.
Inspiração e expiração eu te concedo, morte somente na velhice, vida longa e prosperidade. Todos os
mensageiros de Yama, que por aí vagam, enviados pelo filho de Vivasvat, eu os afasto.
Nós afastamos arāti (avareza, maldade), nirti (destruição), grāhi (enfermidade repentina), e os piśāca
devoradores da carne (que se alimentam de cadáveres) para longe, e levamos (destruímos) todos
os perversos rākasa (demônios e seres malignos) de volta à obscuridade, como antes.
Eu suplico a Agni jātadevas, imortal e imbuído de vida, que devolva teu sopro vital. Que tu não sofras
qualquer mal, sê imortal na companhia (de Agni), isso eu invoco para ti e isso te será
concedido!
Que o céu e a terra, dadores da felicidade, sejam auspiciosos e inofensivos para ti; que o brilho do sol
te abençoe e que o sopro do vento acalente teu coração; que as águas celestiais, repletas de leite,
se derramem sobre ti com benevolência!
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Que as plantas te sejam auspiciosas (śiva)! Eu te elevei da terra inferior à mais elevada: que os
Āditya, o Sol e a Lua te protejam.
Qualquer que seja o traje ou cinturão que tu trançares, de acordo com teu corpo, nós o devolveremos;
não poderá ser áspero ao teu toque!
No momento em que tu, qual barbeiro, raspares nossos cabelos e barbas com tua navalha bem afiada,
enquanto limpares nossos rostos, não nos roube (prolongue) nossas vidas!
Arroz e cevada te serão auspiciosos, não causarão balāsa (doença), nem infligirão mal algum! Ambos
afastam a doença, e livram da calamidade (sofrimento).
Tudo que comeres ou beberes, o grão da terra lavrada ou leite, o que quer que seja ou não ingerido,
todo esse alimento eu te concedo, livre de veneno (maldade).
Nós te confiamos o Dia e a Noite: dos demônios (araya) que anseiam por devorar os homens, protegei
esse (homem)!
Cem anos, dez mil anos, duas, três, quatro eras (yuga) nós te destinamos; Indra e Agni, todos os
deuses livres de ira irão te auxiliar!
Nós te confiamos ao outono, ao inverno, à primavera e ao verão; as chuvas que fazem crescer as
plantas te serão aprazíveis (possam consolar-te)!
A Morte que governa os bípedes, a morte que governa os quadrúpedes, dessa morte, senhora do gado,
eu te resgato: não temas!
Livre do mal, não morrerás; não morrerás: não temas! Eles ali em verdade não perecem, eles não
partem para as profundezas obscuras;
Toda criatura decerto ali vive, a vaca, o cavalo e o homem, no lugar em que essa prece é realizada,
como escudo (protetor) da vida.
Que ela possa proteger-te da feitiçaria, dos vossos semelhantes e parentes! Sê eterno, imortal, vívido;
teu espírito (prāa, sopro vital) não abandonará teu corpo!
Que os deuses possam te livrar de uma e de uma centena de mortes, dos perigos superáveis e de Agni
vaisvānara (pira funerária).
Tu és (a erva) chamada pāturu, és o corpo de Agni, o libertador, matador dos rākasa, destruidor dos
rivais, e acima de tudo tu afastas a doença.

No Livro VI [27.1-3] em um Encantamento contra pombos considerados
pássaros agourentos, mensageiros de Nir,ti, os sacerdotes suplicam para que os deuses os
protejam de tais pássaros. Em seguida, no Livro VI [29.1-3], um Encantamento contra
pombos e corujas agourentas, semelhante ao anterior, também apresenta esses animais como
mensageiros de Nir,ti. Assim, nessa fórmula para afastá-los, suplica-se para que eles sigam
para uma região distante, a morada de Yama.
No Livro I [14.1-4], em um Encantamento feminino contra uma rival, uma mulher
suplica para que a sua inimiga permaneça por longo tempo com seus pais até que seus cabelos
caiam e ela se torne esposa de Yama e que se torne uma criada em sua morada.
No Livro V [19.1-15], uma Imprecação contra os opressores dos brâmanes
possui uma menção à planta kūdī (espinho-de-cristo), que remove o rastro da morte e é
amarrada ao morto, essa planta é dita ser o leito daquele que oprime os brâmanes.
Finalmente são encontrados dois hinos dedicados a Kāla, o Tempo, no Livro XIX
[53,54], nas Preces a Kāla, personificado como um poder primordial. No primeiro
[XIX.53.1-10], o Tempo é qual um cavalo de batalha que corre com sete raios, mil olhos,
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eterno, pleno de sementes. Os videntes que meditam nos pensamentos sagrados montam-no,
todos os seres (mundos) são suas rodas. O Tempo, primeiro dos deuses, conduz todas as
criaturas e existe em todas as formas. Como o pai de todo universo, tornou-se o filho e não
existe força maior que a dele. No segundo [XIX.54.1-5], continuam a ser invocadas todas as
criações do Tempo e, novamente, ele é chamado o mais elevado dos deuses.
2.5 Yama e as divindades associadas ao Morrer e à Morte nos Veda
A partir dos hinos védicos consagrados a Yama e daqueles em que o deus é
apenas mencionado foi possível traçar as características primordiais do Senhor da Morte, que
fundamentaram o desenvolvimento e as mudanças na sua personalidade no período ÉpicoBramânico subseqüente, conforme veremos a seguir.
Nos Livros mais antigos dos Veda, os hinos apresentam Yama geralmente
associado a Varu+a e, mais freqüentemente, a Agni, o condutor dos mortos, que é chamado de
seu amigo e sacerdote. Nos primórdios do período Védico, Yama figura como o primeiro
mortal, o primeiro a percorrer o caminho da Morte, que passou a ser chamado o “caminho de
Yama”. O seu reino, o terceiro paraíso celestial, é a morada dos heróis. Yama também foi
descrito, como vimos, como doador do cavalo de batalha montado por Indra. O deus também
figura como aquele que teceu as vestes dos Vaśi%4ha.
Embora Yama apareça citado em mais de cinqüenta versos ao longo do gveda, é
na ma3ala X, a mais tardia, e no Atharvaveda, que o deus alcança maior destaque, e sua
origem e características são apresentadas de modo pormenorizado.
Yama permanece em seu trono na Morada dos Deuses, seu reino no céu longínquo
e recôndito está associado à direção Sul113. Ali, ele reside, entretido por cânticos de louvor e
pelo som das flautas tocadas pelos músicos. Agni é seu mensageiro. Seu reino, ora
mencionado como a morada dos heróis, também é descrito como o local em que o deus
congrega todos os mortais.
Ele é chamado de Pai da humanidade, Rei dos mortos e o maior dos i (sábio),
posto que foi o primeiro a trilhar o caminho da Morte. Enquanto pai primordial da
humanidade e o primeiro homem a morrer, Yama, inicialmente, um mortal, o primeiro dos
homens, aquele que após abandonar seu corpo e desvendar a trajetória do morrer, se tornou o
rei e protetor dos ancestrais e dos mortos. Assim, Yama foi o primeiro mortal que, ao morrer,
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Ver um levantamento detalhado da associação entre a região sul e o deus, em Bhattacharji (170, p. 73-74).
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tornou-se um deus e, então, ao receber status divino tornou-se digno de oblações. O imortal é
invocado a encaminhar seus adoradores até os deuses e a conceder longevidade aos vivos e
imortalidade aos que partiram. A imortalidade de Yama foi descrita no Yajurveda, pois após
uma batalha com os deuses, estes últimos dizem que Yama tornou-se um deles114.
Seu pai é Vivasvat, uma divindade solar, sua mãe Sara+yu, é filha do deus Tva%4,,
o artífice celestial.115 Yama é ao mesmo tempo divino e humano. O Soma lhe é concedido
como um privilégio dos deuses. Ele é o irmão de Yamī. Aquele que encontrou sua salvação
pelos méritos, ações e conduta correta, sobrepujou a morte e tornou-se um imortal.
O deus aparece fundamentalmente associado aos Patriarcas — os pitāras, os
ancestrais que habitam seu reino — os Mātali, Kāvya, A/giras, Navagva, Atharvan, Bh,gu,
Vaśi%4ha -, que ali repousam e desfrutam de sua companhia. Em especial, os A/giras, com
quem é dito que Yama parte, da região Sul, e vai aos sacrifícios beber o soma, desfrutar das
oblações dispostas sobre a erva sagrada. Yama é o Senhor dos Patriarcas e o tecelão das
vestes que os ancestrais trajam em seu paraíso. Os ancestrais preparam o caminho para o
ofertante e são considerados os primeiros seguidores da Lei (dharma). Dharmarāja, o Rei do
Dharma, é um dos epítetos de Yama na literatura épico-bramânica, e é encontrado no
Chāndogyabrāhmaa [II. 2. 1] yamedharmarāje116. Os ancestrais também são mencionados
como protetores do sol e associados às estrelas.
Os hinos e as preces nos Veda mais tardios revelam um deus benevolente que
atravessou o caminho e zela pelos mortos, outorgando-lhes longevidade, assim como
concedendo-lhes imortalidade e uma morada aprazível. Os mortos compartilham sua morada
e os vivos confiam ao deus seus parentes, desde o momento da travessia derradeira até a sua
estadia no paraíso celestial de Yama. O deus é adorado como os outros deuses, ele é
benevolente e não temido, um deus dos mortos e não da morte.
No Atharvaveda [XVIII. 7. 8] temos registrada uma mudança. A Yama são
somados Antaka (Findar) e M,tyu (Morte). Os mortos permanecem no sul, a desfrutar da
companhia do deus.
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De acordo com Bhattacharji (1970, p. 48), o fato dessa batalha não aparecer no gveda revela o processo pelo
qual um deus de status relativamente menor cresceu em importância durante o período Védico. Segundo o
estudioso, o fato de Yama ser mais proeminente no Livro X do gveda, compilado numa época em que o
processo de interação cultural entre os indo-europeus e as populações autóctones estava em curso, pode
indicar uma assimilação e mudança decorrentes desse contato.
115
De acordo com Ghosh (1989, p. 87), Yama é filho de Saramā (fluidez, continuidade) e, portanto, algumas
vezes chamado Sara+yu. Saramā também é representada como uma cadela, mãe dos dois cães que guardam as
quatro direções e também os portais de Yamaloka, conforme anteriormente mencionado.
116
Bhattacharji (1970, p. 49).
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Yama, com pés emplumados (pādbisa), tem por mensageiros a coruja (ūluka), o
pombo (kapōta), e mesmo o abutre (śakuna), embora seus emissários mais freqüentes sejam
os dois cães malhados de quatro olhos e narizes largos, Śyāma e Śabala, filhos de Saramā
(sarameyāu). Tais animais têm um paralelo no Avesta iraniano, contudo o deus Yima tem
quatro cães, e o deus Hades grego tem apenas Cérbero. Esses animais são os protetores do
caminho que o morto deve percorrer até chegar ao local em que estão os ancestrais. Eles
observam os homens e vagam entre as pessoas como mensageiros do deus e são invocados
para propiciar a luz do sol.
O Atharvaveda também revela que a morte pode ser evitada com a ajuda de
Yama. O homem que venera a Morte com reverência é libertado das suas garras e mais tarde
encaminhado ao reino dos Patriarcas. O Atharvaveda descreve Yama como o senhor dos
bípedes e quadrúpedes e também como aquele que está além da morte — atimtyu117.
Todavia, a morte também é descrita como o “caminho nefasto”. Nir,ti (a destruição ou
enfermidade), divindade presente no gveda está associada à Yama e M,tyū, e é invocada
seguidas vezes a se manter distante dos homens, pois é considerada um ser nefasto. O pombo,
a coruja e o abutre também são seus emissários.
3. O MORRER E A MORTE NO PERÍODO ÉPICO-BRÂMANICO
O final do período Védico é atribuído ao século X a.C. Em seguida, temos o
período Bramânico, ou Épico-Bramânico, e seu desenvolvimento está associado
geograficamente à bacia do Ganges. Tal período presenciou, numa primeira fase, datada dos
séculos IX e VIII a.C., a codificação final dos rituais védicos, presentes nos Brāhmaa, que
serviam como manuais de instruções rituais para os sacerdotes brâmanes. Além dos
Brāhmaa, também foram codificados nessa época os Kalpasūtra, que contém os Ghyasūtra,
as regras para os ritos e cerimônias de caráter doméstico e que incluem os rituais funerários,
que serão analisados detalhadamente a seguir.
Uma segunda fase do período Bramânico, está associada ao corpo literário
formado pelos Ārayaka — os Tratados da Floresta, e às primeiras Upaniad, os tratados
filosóficos voltados às especulações metafísicas sobre a natureza da criação e do ser
individual, e que fazem parte da porção final dos Veda. As Upaniad mais antigas são
geralmente atribuídas aos séculos VIII e VII a.C. e se tornaram, como mencionado
anteriormente, a base filosófica que permeou os sistemas de pensamento ortodoxo — āstika
117

Cf. Bhattacharji (1970, p. 49)
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—, que derivou nas escolas de pensamento chamadas Darśana, surgidas nos séculos
seguintes. Elementos presentes nas Upaniad também permearam as discussões dos sistemas
que foram considerados heterodoxos — nāstika —, por negar a autoridade do Veda, como o
Budismo e o Jainismo, nos séculos VI-V a.C.
A fase seguinte, envolve a compilação dos Itihāsa, os poemas épicos — o
Mahābhārata e o Rāmāyana —, razão pela qual o período também é designado ÉpicoBramânico. Também data dessa época a compilação de outras fontes textuais importantes
como as Leis de Manu — Manusmti ou Mānavadharmaśastra; e, de acordo com alguns
estudiosos os primeiros Purāa, as histórias tradicionais, que narram as histórias dos deuses e
das dinastias da Índia antiga. Essas fontes são geralmente datadas dos séculos IV ao II d.C. e
marcam o final do período Épico-Bramânico e início do período Clássico e do que passaria a
ser chamado Hinduísmo.
Na fase inicial do período Bramânico, desenvolve-se a ortodoxia de caráter
conservador e as evidências sobre o Morrer e a Morte se ampliam nas fontes textuais. O
Śatapathabrāhmaa, o mais importante dos Brāhmaa, fornece elementos relevantes, que
evidenciam o desenvolvimento dessa temática. O deus Yama adquire, nessa época, novas
facetas que irão se desenvolver nos séculos seguintes.
Além do desenvolvimento dos aspectos filosóficos que envolvem a temática do
Morrer e da Morte, nessa primeira fase do período Bramânico, encontramos a codificação dos
rituais védicos de caráter doméstico, compilados nos Ghyasūtra.
Os Ghyasūtra, a obra sobre a qual nos debruçaremos a seguir, expõe os rituais e
cerimônias da esfera privada, assim como, as regras de preparo e execução desses ritos. Como
vimos, essas fontes textuais fazem parte dos Kalpasūtra, cuja datação geralmente é atribuída
aos séculos IX ou VIII a.C.
3.1 O Morrer e a Morte nos Ghyasūtra118
Diferente dos Veda e dos ritos contidos nos Śrautasūtra, que invocam os deuses e
lhes dedicam os sacrifícios, os Ghyasūtra tratam dos rituais e das cerimônias observadas ao
longo da vida do dvija — um nascido-duas-vezes, isto é, aquele que recebeu os sacramentos
118

A palavra ghya, significa aquilo que está associado ao âmbito doméstico (MONIER-WILLIAMS 1999, p.
363). Na presente pesquisa, utilizamos a obra traduzida do sânscrito para o inglês por H. Oldenberg, em 1892,
e pertencente à coleção dos Sacred Books of the East, v. 29 e 30. Uma versão desse Sūtra, traduzida para o
francês por Varenne (1967, p. 314-316), também foi consultada durante a pesquisa. Esse estudioso descreve-o
como o Ghyasūtra de Āśvalāyana do gveda e sua versão corresponde aos ka3ikā I ao V apresentados a
seguir.
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védicos. Como veremos, esse tratado abrange todos os ritos relacionados à família e, portanto,
está associado aos ritos de passagem: ao nascimento, ao discipulado, ao casamento e,
finalmente, ao funeral.
A necessidade de um tratamento sistemático dos rituais durante o período
Bramânico possivelmente incorreu na organização desses textos. Dentre os ritos de passagem,
o funeral é abordado no Ghyasūtra da escola de Āśvalāyana, que apresenta os principais
elementos da práxis funerária, observados durante a cremação de um dvija.
No Ghyasūtra de Āśvalāyana, como nos demais textos desse tipo, antes de se
abordar os rituais domésticos, é apresentada uma explicação sobre alguns elementos rituais
como a descrição da elaboração do fogo sagrado doméstico, que é o requisito inicial de
qualquer cerimônia [adhyāya I, ka3ikā 1-3]. Nas porções seguintes, ele trata das cerimônias
relativas à escolha dos noivos, o casamento e a vida de casados, o nascimento dos filhos e o
discipulado [I. 4-24]. O início do adhyāya III do Ghyasūtra de Āśvalāyana é semelhante a
um excerto do Śatapathabrāhmaa [XI. 5.6.1]. Nesse caso, o autor não seguiu as regras de
estilo dos textos pertencentes aos Sūtra, nas quais se descreve o curso das cerimônias apenas
por meio de aforismos, mas utilizou aquelas usualmente encontradas nos Brāhmaa que, além
disso, explicam seu significado. A porção final do sūtra [IV] apresenta, em forma aforística,
os ritos funerários — antye4i.
Como veremos, durante a realização dos ritos funerários eram recitadas várias
estrofes dos hinos fúnebres da Ma3ala X do gveda. Por se tratar de uma fonte escrita de
grande relevância para a presente pesquisa apresentamos a seguir uma versão pormenorizada
do adhyāya IV e, em seguida, os comentários que julgamos pertinentes à compreensão da
práxis funerária védico-bramânica.
3.1.1 O Ghyasūtra de Āśvalāyana - adhyāya IV
Ka

ikā I –
1. Se uma enfermidade recair sobre aquele que elaborou os fogos sagrados (śrauta), ele
deve deixar sua morada (e partir) em direção ao leste, ou ao norte, ou a noroeste.
2. “Os fogos sagrados preferem a cidade” — assim se diz.
3. A ansiar por ela, desejosos pelo retorno à cidade, eles podem restaurar a saúde desse
homem — assim se compreende (nos Śruti).
4. Ao restaurar a saúde, ele deve oferecer um sacrifício do Soma, ou um sacrifício
animal, ou um sacrifício simples, e retornar à sua morada (voltar à cidade).
5. Ou sem tal sacrifício.
6. Se ele falecer, deve-se cavar um pedaço de terra no sudeste ou sudoeste .
7. Em um lugar inclinado em direção ao sul ou ao sudeste.
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8. De acordo com alguns (mestres), inclinado para o sudoeste.
9. (O pedaço de terra cavado deve ser) do comprimento de um homem com os braços
levantados.
10. Da largura de um vyāma (uma braça).
11. Da profundidade de um vitasti (palmo).
12. O cemitério deve ser aberto em todas as direções.
13. Deve estar repleto de ervas.
14. No entanto, plantas com espinhos e seiva leitosa, etc., como acima descrito.
15. De onde as águas fluem em todas as direções: tal é a característica necessária ao
cemitério (śmaśāna) no qual o corpo deve ser cremado.
16. “Eles raspam o cabelo (do cadáver), a barba, os pêlos do corpo, e as unhas” — isso foi
afirmado acima.
17. (Eles devem fornecer) erva sacrificial e manteiga em abundância.
18. Eles aqui (rito para os ancestrais) derramam a manteiga clarificada no coalho.
19. Essa é a “manteiga aspergida” utilizada para os Patriarcas (ancestrais).

Alguns estudos recentes apresentaram evidências importantes e ampliaram o
conhecimento sobre os rituais funerários nos períodos mais remotos. Tais relatos fornecem
alguns dados que complementam o que está exposto no Ghyasūtra de Āśvalāyana e, por essa
razão, serão abordados a seguir. O mesmo será feito em cada um dos próximos ka3ikā.
Nessa porção do sūtra, o dvija adoeceu e terminou por falecer. A enfermidade era
uma grande preocupação, pois podia causar a ruína da família. O moribundo mandava chamar
os parentes e dava instruções sobre a divisão dos bens. Um exemplo de cerimônia de
transmissão (sampradāna) das posses do moribundo ao filho mais velho, aparece no
Kauītakyupaniad [II. XV], entre os bens estavam os hinos, os sacrifícios e a “porção do
mundo que lhe pertence”.119
O Garudapuraa [II. 30] fornece uma descrição dos momentos antes do homem
falecer. Um brâmane era chamado a casa e o moribundo lhe fazia algumas oferendas: algumas
bolas de algodão que afastavam os piśāca; uma outra oferenda era composta por potes de
ferro, metal considerado cheio de impurezas sutis, e bem aceito pelos yamadūta, os emissários
de Yama, de acordo com as crenças, gergelim e ferro eram as oferendas mais apreciadas por
Yama; a terceira oferenda era o sal. Durante essa cerimônia também se oferecia um punhado
de cereal e sementes de legumes, junto de manteiga clarificada; a sétima oferenda era um
doce esférico (la33ū), que mesmo as famílias menos favorecidas procuram, na atualidade,
folhear com ouro, por ser o doce preferido do deus Ga+eśa, senhor das passagens e aquele que
remove os obstáculos, a oferenda é feita para garantir que a partida do morto não encontre
119

Sobre a herança e os direitos sucessórios, ver Auboyer (1960, p. 264-276, 278-280); e Renou (1947, p. 208209; 1950, p. 12-15, 24)
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dificuldades; a última oferenda era uma vaca, chamada vaitaraī — aquela que atravessa, ou
que faz alguém atravessar —, e que também é o nome do rio de sangue e excremento que
atravessa a extremidade sul do mundo e demarca a fronteira do mundo de Yama. Esse animal,
após ser adornado, era trazido ao cômodo do idoso que segurava com força seu rabo e depois
o entregava ao brâmane, sua função simbólica é a de conduzir o morto pelo caminho que leva
à morada de Yama. Se o moribundo estivesse muito enfermo, uma corda era amarrada à sua
mão e à vaca, que permanecia fora da casa; se ele não possuísse meios devia oferecer cinco
moedas de valor diferentes, que simbolizavam o preço de uma vaca; em alguns casos os
idosos preferiam fazer essa oferenda antecipadamente, em um dia auspicioso. A vaca era
certamente a oferenda mais importante que tinha a função de psychopompos e, nas épocas
mais remotas, era oferecida em sacrifício ao fogo, e não entregue ao brâmane. O sacrifício da
vaca anustaraī — aquela que é deposta —, durante as exéquias, será tratado mais à frente.120
De acordo com um escritor antigo de nome Bodhāyana, no período Védico,
imediatamente após a morte de um familiar era necessário realizar um homa, isto é, segurar a
mão direita do morto e oferecer manteiga quatro vezes ao fogo gārhapatya121. Esse mesmo
rito foi descrito de maneira diferente por um outro erudito, que mencionou o fogo āhavanīya,
enquanto o Ghyasūtra de Āśvalāyana recomendava sua realização num momento posterior
do rito fúnebre. Nenhum deles, no entanto, registrou o translado do moribundo até a beira do
rio, para mergulhar a metade inferior do corpo nas águas, uma prática que parece ter ocorrido
até o século XIX, particularmente em Bengala122.
Uma vez constatada a morte, caso o corpo ainda estivesse sobre um leito, ele
devia ser deposto no solo, depois que o mesmo tivesse sido varrido, esfregado com estrume
de vaca e se espalhassem ervas sagradas. Nesse momento colocavam-se pedaços de ouro nos
orifícios do morto, principalmente no nariz, que era considerado o controlador do sopro
vital123, e o ouro era considerado um indutor da liberação. Também há menções do translado
120

Cf. Filippi (1947, p. 109-117). O estudioso observou que o costume de oferecer bolas de algodão
desapareceu, mas foi substituído pela oferenda de algumas moedas, o homem menos abastado faz apenas essa
oferenda. O sal, por sua vez, seria um substituto do moribundo que está para se tornar mineralizado, e será
conservado até que retorne para uma nova vida. Ainda hoje existem brâmanes āhitāgni (que realizavam os
sacrifícios ao fogo na época védica) em alguns estados da Índia, mas atualmente o animal sacrificado foi
substituído por elementos naturais ou simbólicos.
Auboyer (1960, p. 269-276) observou que o sacerdote, depois de protegido da impureza, recitava um verso do
Veda. O moribundo se esforçava para manter a lucidez a fim de reconhecer e diferenciar os dois caminhos que
se abririam diante dele: um celestial e outro do renascimento nesse mundo, o estado mental daquele que se
aproximava da morte era fundamental para alcançar os mundos mais elevados.
121
Cf. Ghosh (1989, p. 142).
122
Ver Filippi (1947, p. 136).
123
Louis Renou (1947, p. 53-54) forneceu uma tradução do Ghyasūtra de Vaikanasa, que apresenta uma
descrição da morte na qual se observa que a água contida no corpo do moribundo absorve a virtude da terra,
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do cadáver até um arbusto de tulasī (ocimum sanctum), algumas folhas dessa planta sagrada
deviam ser colocadas sobre a garganta e palmas do morto.124
Em seguida eram realizados os preparativos para as exéquias. O corpo do morto
recebia o tratamento devido: seu cabelo, barba e todos os seus pêlos eram raspados e as unhas
cortadas. Também eram providenciados os elementos necessários para o sacrifício (erva
sagrada e manteiga) que também seriam utilizados nas oferendas aos ancestrais. O
Ghyasūtra de Gautama [II. 24] recomendava que o cabelo e as unhas deviam ser enterrados
em um local desconhecido. Fontes secundárias125 mencionaram a unção do corpo do morto
com óleos perfumados e a troca das vestes por um traje novo, a união das mãos e as flores e
guirlandas para enfeitar o morto.
A notícia da morte era transmitida por meio de um tambor que era tocado sem
cessar no vilarejo. Os parentes, mesmo os mais distantes, chegavam à casa do morto, com os
cabelos soltos, sinal de sua aflição. O sofrimento da viúva era demonstrado na lamentação e

enquanto o fogo interior destrói as moradas do prāa (energia vital) e queima o líquido das veias (sangue),
com a falta desse combustível, o fogo interno se extingue e os cinco prāa cessam, retornam à garganta e
escapam para se unir ao prāa universal. Inicia-se então o processo de decomposição do cadáver.
Para descrições desse processo da fisiologia sutil do corpo nas Upaniad, ver também Borman (1990, p. 2125). Sobre a agonia e falência dos órgãos e dos sentidos (indriya), Filippi (1947, p. 120-128).
124
Cf. Ghosh (1989, p. 156-157). Filippi (1947, p. 114-116) também fala da deposição do cadáver no solo,
voltado para o norte e com os pés para o sul, para evitar que o corpo fosse infestado por maus espíritos.
No início do século XX, as observações feitas pelo abade Dubois (1924, p. 179), mencionam que enquanto o
corpo permanecesse na casa, nem os familiares de um hindu, nem seus vizinhos podiam comer, beber ou
trabalhar. Os serviços do templo também ficavam suspensos se houvesse um morto nas redondezas. Cabe
lembrar que esse religioso apresentou, ao longo de sua obra, uma especulação cristã de cunho eurocêntrico e
cuja observação e interpretação dos costumes hindus são extremamente tendenciosas e permeadas por
comentários descabidos, especialmente em relação ao politeísmo e idolatria, sua obra deve, portanto, ser
utilizada com precaução. Bendann (1930, p. 38) mencionou o costume hindu de se evitar a morte durante a
noite, ou na lua minguante, ou ainda na estação das trevas — inverno; uma cerimônia elaborada devia ser
realizada para evitar esse infortúnio. De acordo com Dubois (II, 1924, p. 505), caso o indivíduo morresse num
dia não-auspicioso “era costume entre as castas hindus, que ele não saísse pela porta mas por um buraco na
parede, fechado após a cerimônia, o cadáver era carregado com os pés voltados para fora, de forma que o
espírito não encontrasse o caminho de volta”. Ver também Frazer (1913;1922, I, p. 458). Entre os Banjara de
Khandesh o costume era outro, eles construíam uma outra saída pois a porta ficava poluída pela saída do
espírito do morto. Uma prática semelhante se encontra entre os Maghs de Bengala: quando os amigos
retornam do funeral, a escada que chega até a porta da casa é derrubada e uma abertura é feita na parede de
trás da moradia. Entre os Kabui no vale de Manipur, carrega-se o morto pela pequena porta lateral, ou por uma
pequena abertura que, em seguida, é fechada (Cf. CROOKE 1978, p. 56)
125
Ver Auboyer (1960, p. 270-271).
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destruição de seus adornos como sinal do seu luto126. Existiam carpideiras que batiam no
peito, lamentavam aos gritos e dançavam enquanto sacudiam as longas cabeleiras desfeitas127.
Outro estudo antropológico128 mencionou que após a preparação do corpo, os
parentes circum-ambulavam (prasavya) o morto em silêncio reverente, enquanto incenso e
cânfora eram queimados. Apenas depois desse rito a lamentação e o sofrimento podiam ser
demonstrados. A vigília era mantida para assegurar que o morto não fosse importunado por
maus espíritos; assim, um ma3ala era desenhado para protegê-lo, pois tais diagramas
sagrados afastavam o mal, eles são desenhados ainda hoje na entrada das casas pelas
mulheres. As mulheres, com exceção da viúva, permaneciam em casa a lamentar.129
Em relação aos trajes fúnebres parece ter havido uma preferência por mortalhas
brancas para os homens e vermelhas para as mulheres130. O morto podia ser recoberto com
uma ou duas vestes novas. Em relação à urna funerária, a madeira devia ser a preferida de
Yama, a u3umbara — fícus glomerata. O cadáver era recoberto por um tecido novo e sem
cortes, cujas pontas deviam cair pelos lados da urna, o que podia ser feito pelo filho, irmão ou
qualquer um que se dispusesse a fazê-lo, desde que, ao recobrir o morto, fosse dito: “renuncia
ao teu velho traje e coloca essa nova veste”. Em seguida, o corpo era envolto em lençóis ou
esteira e, elevado na altura dos ombros, para ser transladado até o campo de cremação.
O local em que o cadáver será cremado, assim como o tamanho da cova, foram
descritos: um pedaço de terra devia ser cavado no sudeste ou sudoeste, num lugar inclinado
126

Ver o Mānavadharmaśāstra [V.156-169] sobre os deveres de uma viúva e esposa fiel. Caso a esposa viesse a
falecer antes do marido, ela devia ser cremada com os fogos e instrumentos sagrados do agnihotra; ao entregar
os fogos sagrados à sua esposa, o marido podia se casar novamente, mas devia permanecer na mesma casa.
Segundo Dubois (1924, II, p. 356), uma viúva ficava de luto até sua morte; sua cabeça era raspada uma vez
por mês; ela não podia mascar bétele, nem usar jóias — com exceção de um ornamento simples —, não usava
roupas coloridas, somente brancas, nem podia marcar sua testa ou corpo; não devia ir a festividades, pois sua
presença era considerada um mau presságio.
127
Cf. Auboyer (1960, p. 270-271).
128
Filippi (1947, p. 130-131, 135, 185).
129
Para um interessante estudo etnográfico entre os Dalit — as castas dos intocáveis — no Gujarat que, apesar
dos esforços políticos, ainda hoje, são considerados altamente impuros, ver S. Randeria (1999, p. 88-111). A
estudiosa faz uma observação interessante a respeito do número de parentes que vem lamentar, que é
considerado um índice do status do morto e de sua família. As mulheres da família procuram mobilizar o
maior número possível de mulheres de sua casta, para acompanhá-las no luto, pois o prestígio da morta
depende do número de mulheres enlutadas que ela consegue reunir. Essas mulheres entram no vilarejo
gritando alto, seus sáris cobrem seus rostos, antes de fazer uma fila para entrar na casa, elas lamentam em
círculo, em seguida, elas se unem em lamentação às mulheres da casa, até que se sentam, cada mulher de fora
de frente para uma mulher da casa, e balançam e procuram consolar as parentes do morto; elas oferecem dez
paisa (centavos de rúpia) e deixam a casa, lavam suas bocas com água de um pote mantido fora da casa;
depois de uns minutos um novo grupo de mulheres em lamentação entra na casa. Apesar das autoridades terem
procurado diminuir o luto para um único dia, as mulheres têm permissão de ir lamentar no terceiro, quinto,
sétimo e nono dias após a morte, quando recebem uma refeição simples cozida na casa do morto; isso é
considerado um indício da diminuição da poluição da casa e dos parentes e sua reintegração gradual na
comunidade local.
130
Cf. Ghosh (1989, p. 142-143).
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em direção ao sul ou ao sudeste (em alguns casos, sudoeste), o cemitério devia ser aberto em
todas as direções; repleto de ervas, mas as plantas com espinhos e com seiva leitosa deviam
ser retiradas dali. A água não devia ficar estagnada no solo do cemitério (śmaśāna), mas fluir
em todas as direções
A palavra śmaśāna designava tanto o campo de cremação quanto o cemitério131 ou
a sepultura em que a urna cinerária era depositada. Uma interessante descrição de um
cemitério132 antigo registrou um vasto terreno rodeado de muros e com quatro pórticos (um
para ser utilizado por cada casta), decorado com pinturas e esculturas sagradas. No meio de
um grande pátio, havia um altar e um pequeno templo dedicado à deusa das lenhas
crematórias, nele estavam também pilares sacrificiais e numerosos bancos de pedra. O local
possuía um grande número de ervas, arbustos (...) e árvores. Aqui e ali se avistavam algumas
urnas funerárias, cuja cerâmica vermelha se destacava entre as plantas e sobre as quais se
empoleiravam diferentes pássaros. A água corrente cruzava-o em todas as direções [Cf.
descrito acima IV. I. 15]. Havia guardas que residiam no local e circulavam armados com
bastões, para se defender dos demônios. Nesse local de desolação, não cessava de ressoar o
ruído do choro e das lamentações: “tal qual o tumulto do mar de grandes águas e vagas a
inundar, tais gritos tristes jamais se calam”. Havia também monumentos funerários de pedra e
tijolo, em forma de cúpulas133.
O Mānavadharmaśāstra [V.92] estabelecia que o traslado de um śūdra devia ser
feito pelo portal sul da cidade, mas que os corpos dos dvija (as três outras castas) deviam ser
carregados pelos portões leste (brāhmaa), norte (katriya), ou oeste (vaiśya).134
Ka

ikā II –
1. (Os parentes do morto) carregam, então, os fogos (sagrados dele) e seus recipientes
sacrificiais naquela direção (sudeste ou sudoeste).
2. Depois deles, um grupo de anciãos, em número ímpar, homens e mulheres separados,
(carregam) o cadáver.
3. Alguns (dizem) que (o cadáver deve ser carregado) em um carro com acento, puxado
por vacas.
4. (Alguns recomendam) uma fêmea para proteger (o cadáver com seus membros):
5. Uma vaca.

131

Oldemberg (1892, p. 237, n.12); ver também Gonda (1978, I, p. 185); e Renou (1954, p. 150), que traduz
śmaśāna como monte funerário. Erdosy (1995, p. 88) mencionou o excerto do Śatapathabrāhmaa [XIII. 8. 3.
11] sobre prescrições do tamanho dos montes funerários.
132
Ver Auboyer (1960, p. 274-275), a partir da publicação de J.M et G. Casal, Site urbain et Sites funeraires dês
environs de Pondichéry, 1956, p. 51; extraída do Manimegalai (VI. 36-39) e traduzida por Léon Saint-Jean de
Karikal.
133
De acordo com Sarkar (1928, p. 39), foram estes os monumentos a inspirar os estupas budistas.
134
Ver a tradução de Bühler (1890).
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6. Ou uma cabra de uma única cor.
7. Alguns (utilizam) uma preta.
8. Eles amarram (uma corda) ao seu pé dianteiro esquerdo e a conduzem atrás (do
cadáver).
9. Seguem, então, os parentes (do morto), a trajar seus cordões sacrificiais embaixo (ao
redor do corpo), com as mechas de cabelo soltas, os mais velhos primeiro e os mais
jovens por último.
10. Ao chegar ao lugar, o oficiante (dos ritos) caminha três vezes ao redor do local, com
seu lado esquerdo voltado para o mesmo e, com um ramo de śamī, asperge água sobre
ele, junto (do verso), “Vai então, parte, voa por todas as direções” [RV X.XIV.9].
11. No sudeste, num recanto elevado (daquele lugar), ele deposita o fogo āhavanīya,
12. No noroeste o fogo gārhapatya,
13. No sudoeste o fogo dakia.
14. Depois disso, uma pessoa que saiba (fazê-lo), empilha entre os fogos uma pira
funerária de combustível.
15. Após a erva sacrificial e a pele de um antílope preto com os pêlos para cima terem
sido colocadas ali, sobre as mesmas é depositado o cadáver, que fora carregado de
modo a passar pelo lado norte do fogo gārhapatya, com a cabeça voltada para o
āhavanīya.
16. Ao norte (do cadáver eles situam) a esposa (do morto),
17. E um arco para um katriya.
18. Seu cunhado, o representante do seu esposo, ou um discípulo (de seu esposo), ou um
criado idoso, devem fazê-la levantar (desse lugar) e entoar (o verso), “Levanta-te, ó
mulher, vem para o mundo dos vivos.” [RV X.XVIII.8].
19. O oficiante (dos ritos) deve murmurar (tal verso), se um śūdra (a fizer se levantar da
pira).
20. Ao entoar (o verso), “Tomando o arco da mão do morto” [RV X.XVIII.9], (ele retira)
o arco.
21. Foi dito (o que deve ser feito) no caso de um śūdra (realizar tal ato).
22. Após curvar o arco, ele deve, antes da deposição (dos objetos mencionados abaixo,
junto ao cadáver) ser feita, quebrá-lo em pedaços e atirá-lo na pira funerária.

O cortejo fúnebre era, então, organizado. Na frente alguns parentes
transportavam os fogos sagrados e os objetos sacrificiais do morto rumo ao sul135. Um grupo
de anciãos carregava o morto, eles deviam somar uma quantidade ímpar de homens ou
mulheres separados.136 Em alguns casos, o morto era transportado em um carro que, nesse
135

Pannikar (1994, p. 494) forneceu uma outra explicação a respeito dos fogos sagrados: os ritos fúnebres eram
os mesmos para todos os dvija, exceto pelo número de fogos utilizados. A cremação de um āhitāgni (aquele
que estabeleceu o fogo e realiza o agnihotra regularmente), como a apresentada acima, era realizada com os
três fogos sacrificiais; aqueles que mantiveram apenas os fogos smarta ou aupāsana eram cremados somente
com esses fogos; e aquele que não possuía nenhum dos fogos era cremado com fogo comum. Nesse último
caso, Filippi (1947, p. 167) mencionou o uso do fogo de um templo próximo ao campo de cremação. Ver
também Stevenson (1920, p. 163).
136
Segundo Varenne (1967, p. 314), aqueles que carregam o morto devem ser o maior número possível de
adultos, homens ou mulheres, separadamente, no entanto não há menção sobre o número ímpar de indivíduos.
Ghosh (1989, p. 142-143) mencionou que o corpo era carregado por quatro homens, e que o translado era
realizado em três estágios, em cada um, um mantra apropriado era entoado antes do cortejo prosseguir para o
local seguinte. O cortejo também podia seguir um carro-de-boi. Auboyer (1960, p. 271) mencionou um
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caso, devia ser puxado por vacas. Também em alguns casos o cadáver devia ser protegido por
uma vaca ou cabra de apenas uma cor, ou preta (para o sacrifício), que devia seguir amarrada
atrás do morto137. Segundo algumas fontes, um ramo de folhagem era arrastado para apagar as
pegadas dos enlutados138.
Em seguida, vinham os parentes, que acompanhavam a procissão de acordo com a
idade, primeiro os mais idosos, sucedidos pelos mais jovens; seus cabelos estavam soltos e
seus cordões sacrificiais ao redor do corpo139.
Ao chegar ao campo de cremação (cemitério) eram iniciados os ritos preliminares.
O oficiante dos ritos (sacerdote) circum-ambulava três vezes o local escavado, em sentido
anti-horário (prasavya). Os ritos fúnebres eram celebrados no sentido contrário daqueles
catafalco ou estrado carregado pelos sapi3a mais idosos. Filippi (1947, p. 134) observou que o cadáver
(śava) colocado em uma urna, atualmente, é carregado por seis ou mais empregados, com os pés voltados para
frente; em outros casos, ele é carregado com a cabeça voltada para o sul; mas, tanto em seu leito de morte,
como nas paradas durante o cortejo e na pira funerária, o morto deve sempre estar com a cabeça voltada para o
norte.
137
Na versão de Varenne (1967, p. 314), o animal é amarrado ao pé esquerdo do morto e sua pele é utilizada
para cobri-lo antes da cremação. Auboyer (1960, p. 271) descreveu uma vaca conduzida por um homem da
família, pela pata direita dianteira, logo atrás do morto. Ver também Filippi (1947, p. 113-114, 134), que
descreveu a vaca anustaraī, que devia ser velha, em mau estado e com apenas um chifre, diferente da vaca
chamada vaitaraī que, como mencionado antes, devia ser perfeita. O estudioso observou que, na época
medieval, era costume de deixar a vaca fugir do campo de cremação, o que se deveu à diminuição dos
sacrifícios de sangue.
138
Como lembrou Bloomfield (1891, p. 416), “os sábios mantiveram a morte afastada sete vezes ao apagar suas
pegadas”. Segundo o estudioso, antes do cortejo uma trava era amarrada ao pé do morto para evitar que
voltasse, ele citou o AV [V.19.12: “entre o dedão e o segundo dedo são amarrados com cabelo aparado ou
erva, um ou dois fios brancos”]. Fillipi (1947, p. 133) apresentou uma interpretação semelhante desse verso:
“os galhos apagam as pegadas e impedem que o morto retorne por meio de suas pegadas”. Como havia
observado Van Gennep (1909, p. 151), nas cerimônias funerárias dos Kol, na Índia, o cadáver era colocado em
uma armação ao ar livre com os pés voltados para o lado oposto da cabana, para que a alma não encontrasse
seu caminho de volta; a procissão fúnebre, pela mesma razão, não seguia o caminho normal, mas dava
algumas voltas até chegar ao local de deposição. De acordo com Bendann (1930, p. 67), os enlutados recebiam
pedras que eram colocadas entre o vilarejo e o local de cremação para evitar o retorno do morto. As pegadas
daqueles que estiveram na procissão funerária eram apagadas e não se devia olhar para trás. Essa estudiosa
citou alguns relatos etnográficos que mencionam outros elementos de proteção: os Kurmi possuíam o costume
de amarrar os dedos dos pés e distribuir espinhos na estrada após o cortejo fúnebre. Alguns grupos tribais da
Índia enterravam seus mortos com a face voltada para baixo e preenchiam o túmulo de espinhos. Em alguns
casos o cadáver era amarrado com cordas ou enterrado em posição fletida (Cf. CROOKE, 1978, II, p. 58-60).
Entre os Aheriya do Daub, o enterramento dos mortos era realizado com o rosto para baixo, esta casta e os
Bhangi do Hindustão jogavam pedras e paus de madeira no caminho de volta. Na casta Kundi, o oficiante dos
ritos andava ao redor do corpo enquanto vertia água por todo caminho. Entre os Nayar, aqueles que carregam
o cadáver até a pira funerária usavam vestes de mulher. Nos Himalaias, um homem que voltasse do funeral de
um parente colocava um arbusto de espinhos em cada encruzilhada. Os Dhangar e Bason, das províncias de
Noroeste, depois de sacrificar um porco — que representava o morto, enterravam apenas seu tronco e
recobriam com espinhos e pedras para manter o fantasma ali embaixo. Segundo Singh (1970, p. 173), é
possível que costumes associados ao medo de que o morto retornasse remontassem à época das cidades do
Vale do Indo, pois existem evidências arqueológicas de sepultamentos de cadáveres descarnados, cujos
fêmures foram depositados em posição invertida.
139
Segundo Bendann (1930, p. 101), durante o cortejo fúnebre, os hindus usavam seu cordão sagrado sobre o
ombro direito, passando por baixo do esquerdo, ao contrário do costume normal; e cobriam a cabeça com
poeira. Ghosh (1989, p. 138) observou que o cordão do sacerdote devia ser usado embaixo, isto é, não sobre o
ombro.
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relacionados aos vivos; o campo de cremação era voltado para o Sul, região dos Mortos, a
morada de Yama. Assim, a circum-ambulação (parikrama) do local de cremação devia ser
realizada no sentido contrário, anti-horário, ao normalmente realizado nas outras cerimônias
(pradakia; sentido horário)140.
Em seguida, se aspergia água com o ramo de uma planta sagrada (śamī), enquanto
um verso do gveda [X.XIV.9] era entoado141. Os três fogos sagrados (do agnihotra) eram
instalados nas direções prescritas (ver Figura 1). Nesse momento, a pira funerária era
erguida142, sobre ela eram depositadas a erva sagrada e a pele de um antílope preto143. Em
seguida, o cadáver era colocado voltado para cima, com a cabeça em direção ao sudeste (sul);
à direita da pira a vaca, ou a cabra, era amarrada.
A esposa era convidada a se deitar sobre a pira funerária (no lado norte do morto)
e, em seguida, um outro verso védico [RV X.XVIII.8], era entoado, enquanto ela era chamada
a se levantar pelo representante do morto e retornar ao mundo dos vivos. Esse trecho do ritual
é considerado uma referência às satī, as viúvas que em períodos mais tardios se imolavam na
pira funerária dos esposos; prática realizada até o século XIX, quando foi banida pelas
autoridades britânicas. Acredita-se que nos tempos védicos esse rito era meramente
simbólico.144

140

Ver Malamoud (1982, p. 443). Parry (1989, p. 506) observou que em Vārā+asī, o prasavya era realizado junto
da lamentação, depois da realização do kapālakriyā; apenas após esse rito o homem era considerado realmente
morto. Por sua vez, Filippi (1947, p. 137, 139) descreveu a necessidade desse rito quando a caixa craniana não
se abria (explodia) devido ao calor da cremação; nesse caso, os textos diziam que o filho devia quebrar o
crânio com um machado de ouro ou, como geralmente ocorre, com um bambu, o que permite a saída do
último prāa do corpo — o dhanañjayavāyu. Esse pesquisador também observou que o prasavya antes da
cremação não é seguido tão estritamente em Vārā+asī, no entanto, sua realização é rigorosamente observada
durante os rituais pi3a oferecidos aos ancestrais.
141
Ver Auboyer (1960, p. 271). Ghosh (1989, p. 138) explicou que existe a crença de que o ramo dessa árvore
contém fogo.
142
Segundo Ghosh (1989, p. 157), o Garu3apurāa diz que a pira funerária devia ser feita de madeira de
sândalo, de tulasī e de palāśa, propícias à partida da alma. O estudioso observou que a pira funerária é
chamada de sādhakam (meio de obtenção), o campo de cremação é chamado citāmoka (que ele traduz por:
liberação integrada) ou pretamevāhu> (veículo da alma). Existem relatos antropológicos sobre a construção de
um baldaquino (dossel de estacas e folhagem) erguido acima da pira funerária (ver J.M e G. CASAL, 1956, p.
29).
143
Segundo Filippi (1947, p. 114), a função do couro da vaca que envolvia o morto, ou a pele do antílope, era
servir como uma “placenta para o novo nascimento”; pois, ainda hoje, a esteira de palha que envolve o corpo
do morto é chamada de pele de antílope. O autor observou que em Bali, local que preservou os costumes
hindus arcaicos, os restos mortais de um brâmane são depositados em uma urna de madeira esculpida em
forma de vaca que é, então, cremada.
144
Ver Thapar (1966, p. 41). Segundo Auboyer (1960, p. 272, 276-278), esse sacrifício voluntário era repudiado
pelos brâmanes, mas se tornou comum entre a casta guerreira, especialmente no sul da Índia, que o
transformou em símbolo da fidelidade conjugal. Após a morte do esposo, a posição da viúva se tornava
bastante austera e distante do convívio social, qualquer que fosse sua idade, pois um novo casamento não era
permitido, exceto, em alguns casos, com um cunhado. Ghosh (1989, p. 139, 164-165) mencionou que os
versos recorrentes no Garu3apurāa, eram uma confirmação dessa prática no período pós-védico, que não era
somente recomendada, mas declarada indispensável a uma esposa devotada — pois “a mulher que não o
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Os representantes do morto são mencionados nesse trecho do sūtra, eles deviam
ser: um cunhado, um discípulo, ou um criado idoso do marido falecido (o śūdra a que se
referem os versos 19 e 21). Um arco era colocado junto ao morto, caso ele fosse da casta
guerreira, em seguida, ele era retirado enquanto se entoava um outro verso [RV X.XVIII.9] e,
em seguida, era quebrado e devolvido à pira em pedaços145. Caso o representante do morto
fosse um servente, era o sacerdote quem recitava os versos védicos [RV X.XVIII.8-9].

Figura 1. Esquema gráfico da distribuição espacial do campo de cremação.

Ka

ikā III –
1.
2.
3.
4.

Ele deve, então, depositar os seguintes utensílios (sacrificiais junto ao cadáver).
Na mão direita a (colher chamada) juhū.
Na esquerda a (outra colher chamada) upabhit.
Do seu lado direito o sphya (espada sacrificial de madeira), no esquerdo, o
agnihotrahavanī (i.e. o receptáculo utilizado nas oblações do agnihotra)

realiza se torna miserável e de natureza perniciosa nas próximas sete vidas”. O Mārkandeyapurāa também
cita o sacrifício de viúvas, reconhecido nos casos das esposas da realeza “como forma de assegurar a beatitude
da mulher”. Por sua vez, Filippi (1947, p. 139) interpretou a existência do sacrifício das viúvas como algo
anterior aos tempos do gveda e, por essa razão, a menção da viúva deitar-se ao lado do morto no hino teria
sido um rito substitutivo. Sobre o tema das satī, ver também Thapar (1981, p. 293-315); e também os artigos
em Sharma (1988).
145
Sobre a tradição heróica, ver Berkemer (1999, p. 179-189). Sobre a morte em batalha o Garu3apurāa [II. 48.
37] diz que “aquele que sobrevive a uma batalha deve ser considerado morto”. Segundo Filippi (1947, p. 105),
os sobreviventes das batalhas são tidos em grande estima, qual iniciados que experimentaram o mundo
subterrâneo, a morte ritual.
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5. Sobre seu peito o (grande receptáculo sacrificial chamado) dhruvā. Em sua cabeça os
pratos. Em seus dentes as pedras-de-prensar (almofariz).
6. Nos dois lados de seu nariz os dois (recipientes sacrificiais menores chamados) sruva.
7. Ou, se houver apenas um (sruva), quebrá-lo em dois pedaços.
8. Nas suas duas orelhas os dois prāśitraharaa (i.e. os recipientes nos quais a porção do
alimento sacrificial que pertence ao brâmane é colocado).
9. Ou, se houver somente um (prāśitraharaa), quebrá-lo (em dois pedaços).
10. Sobre seu ventre o (recipiente chamado) pātrī,
11. E aquele no qual as porções cortadas (do alimento sacrificial) são colocadas.
12. Sobre suas partes íntimas o (bastão chamado) śamyā.
13. Sobre suas coxas as duas madeiras para acender.
14. Sobre suas pernas o almofariz e seu pilão.
15. Nos seus pés os dois cestos.
16. Ou se houver apenas um (cesto), rasgá-lo (em dois pedaços).
17. Aqueles (instrumentos) que tiverem um orifício (os quais podem ser utilizados para
derramar líquidos), são aspergidos com manteiga.
18. O filho (do morto) deve tomar a pedra de mó inferior e superior para si próprio.
19. E os instrumentos feitos de cobre, ferro e cerâmica.
20. Ao retirar o omento do animal fêmea, ele deve recobrir a cabeça e a boca (do cadáver)
e entoar os versos, “Protege-te com a carne contra as chamas de Agni, cerca-te com
gordura e tutano” [RV V.XVI.7].
21. Ao retirar os rins (do animal) ele deve depositá-los sobre as mãos (do cadáver) e
entoar o verso, “Corre e apressa-te, passa pelos dois cães, os filhos de Saramā” [RV
X.XIV.10], o (rim) direito na (mão) direita, o esquerdo na esquerda.
22. O coração (do animal ele coloca) sobre o coração (do morto).
23. E duas massas (de farinha ou arroz), de acordo com alguns (mestres).
24. (Apenas) se não houver rins, de acordo com alguns (mestres).
25. Após distribuir todo (o animal), membro por membro (ao colocar os diferentes
membros sobre o membro correspondente do morto), e depois de tê-lo coberto com
sua pele, ele recita, enquanto a água praīta é trazida, (o verso), “Abstém-te, ó Agni,
de derrubar tal cálice” [RV X.XVI.8].
26. Ao flexionar seu joelho esquerdo, ele deve realizar as oblações ājya no fogo dakia a
entoar (as fórmulas), “A Agni svāhā! A Kama svāhā! Ao Mundo svāhā! A Anumati
svāhā!
27. Uma quinta (oblação) sobre o peito do morto a entoar (a fórmula), “Deste,
verdadeiramente, vós nascestes. Que ele possa, então, nascer de vós, N.N.! Ao mundo
celestial svāhā!”146.

Nesse momento o sūtra descreve a deposição dos objetos rituais147 junto ao morto,
utilizados em vida nos ritos solenes e no agnihotra. A seguinte ordem devia ser observada: a

146

Segundo Oldemberg (1892, p. 242), aquele que nasce do morto é Agni, cf. Śatapathabrāhmaa [II.3.3.5;
XII.5.2.15].
147
Thapar (1966, p. 44) observou que a adoração dos objetos rituais era uma parte subsidiária do ritual religioso,
pois alguns hinos eram dedicados ao poder existente nesses utensílios, em especial o altar sacrificial. Um
estudo etnográfico realizado recentemente por Demmer (1999, p. 68-87), numa comunidade de caçadores e
coletores do sul da Índia, o significado dos artefatos utilizados não revelou uma “exegese semântica
elaborada” — dos artefatos utilizados, mas sim a importância das tarefas envolvidas na práxis ritual. A ação
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colher principal na mão direita; a colher secundária na mão esquerda; à sua direita, a espada
sacrificial de madeira, à sua esquerda, o receptáculo148 para o agnihotra; sobre o peito, o
grande receptáculo (colher); sobre sua cabeça, os demais recipientes; sobre seus dentes, as
cinco pedras para espremer o sumo do soma149; ao lado do nariz, dois pequenos recipientes
(ou colheres); sobre as duas orelhas os recipientes que contêm as oferendas para os brâmanes
(os doces); sobre o ventre um recipiente (tigela ou cálice de argila); sobre os órgãos genitais
um bastão de madeira; sobre as coxas os dois pedaços de madeira que servem para acender a
pira funerária; sobre as pernas o almofariz e o pilão; sobre os pés os dois cestos. Caso o morto
não possuísse mais de um objeto ritual de cada tipo, estes deviam ser quebrados em dois
pedaços. Todos os utensílios depostos sobre o cadáver, que possuíam orifícios, deviam ser
ungidos com manteiga. O filho do morto conserva para si as duas pedras de mó, os utensílios
de cobre, ferro e cerâmica.
O filho mais velho realizava, então, o sacrifício do animal. O omento (dobra do
peritônio) da vaca ou da cabra era retirado e colocado sobre o rosto do cadáver, enquanto um
verso era recitado [RV V.XVI.7]. Em seguida retiravam-se os rins do animal, que eram
dispostos sobre as mãos do cadáver, o rim direito na mão direita, o esquerdo na esquerda,
enquanto se entoava outro verso [RV X.XIV.10]. O coração do animal era colocado sobre o
do morto. Se não houvesse rins, deviam ser usadas duas bolas de massa de arroz ou farinha
(nas mãos do cadáver). O animal era esquartejado e cada membro colocado sobre a parte
correspondente do corpo do morto. Em seguida o corpo era recoberto com o couro do animal,
com os pêlos voltados para cima150.
A água sagrada era trazida para a oblação, ao mesmo tempo em que um verso
védico [RV X.XVI.8] era recitado, suplicando a Agni que não derrubasse aquele cálice. O
oficiante (filho mais velho), com o joelho esquerdo dobrado, oferecia quatro oblações ao fogo
dakia, enquanto reverenciava Agni, Kama, o Mundo e Anumati151. Ele retornava e oferecia
uma quinta oblação ao morto, vertendo a água sacrificial sobre seu peito, enquanto invocava
Agni e fazia uma reverência ao mundo celestial.

simbólica é utilizada para obtenção de um resultado, segundo o estudioso, essa ênfase pragmática é uma
estratégia retórica para superar a crise desencadeada pela morte.
148
Auboyer (1960, p. 272) mencionou uma concha.
149
Ver Varenne (1967, p. 314). No verso seguinte, o tradutor utilizou a palavra “colherinha” para palavra sruva,
Auboyer (1960, p. 272), utilizou a mesma tradução. Em seguida traduziu prāśitraharaa como “pratos para
doces”; e pātrī como “cálice de argila”.
150
Filippi (1947, p. 138) observou que, atualmente, as partes do animal foram substituídas por doces.
151
De acordo com Ghosh (1989, p. 140), Anumati é a deusa lunar da Graciosidade que rege os quinze dias entre
lua crescente e cheia. Nesses dias acreditasse que os deuses e ancestrais recebem favoravelmente as oferendas.
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Ka

ikā IV
1. Ele ordena, “Acendei os fogos ao mesmo tempo”.
2. Se o fogo āhavanīya atingir (o corpo) primeiro, então, ele saberá, “Ele o levou ao
mundo celestial. Ali ele viverá com prosperidade e, da mesma maneira, esse, i.e. seu
filho, naquele mundo.”
3. Se o fogo gārhapatya atingir (o corpo) primeiro, ele então saberá, “Ele o levou ao
mundo atmosférico. Ali ele viverá com prosperidade e, da mesma maneira, esse, i.e.
seu filho, naquele mundo.”
4. Se o fogo dakia atingir (o corpo) primeiro, ele saberá, “Ele o levou ao mundo dos
homens. Ali ele viverá com prosperidade e, da mesma maneira, esse, i.e. seu filho,
nesse mundo.”
5. Se (os três fogos) alcançarem (o corpo) no mesmo momento, eles dizem que isso
significa a sorte mais elevada.
6. Enquanto (o corpo) é incinerado, ele lhe recita os mesmos versos, “Vai, vai aos antigos
caminhos” [RV X.XIV.7].
7. Ao ser cremado por uma pessoa que conhece isto, ele ascende ao mundo celestial
junto da fumaça (da pira funerária) — assim se compreende (nos Śruti).
8. A nordeste do fogo āhavanīya, ele deve mandar abrir uma cova da altura dos joelhos,
e deve depositar ali um avakā, i.e. (a planta aquática chamada) śīpāla. Da (cova) ele
(i.e. o morto) parte junto da fumaça e ascende ao mundo celestial — assim se
compreende (nos Śruti).
9. Após ter recitado (os versos), “Os vivos separam-se dos mortos” [RV X.XVIII.3], eles
se viram da direita para a esquerda e partem sem olhar para trás.
10. Ao chegar a um lugar em que haja água parada, após (mergulhar) uma vez e emergir,
eles vertem uma mão repleta (d’água), pronunciam o nome gotra e o nome próprio (do
morto), saem (da água), trocam as vestes, torcem (as vestes antigas) uma vez, as
estendem com as bordas para o norte, e se sentam até que as estrelas apareçam.
11. Ou eles podem voltar (para suas casas), enquanto (uma parte) do disco-solar ainda
puder ser vista,
12. Os mais jovens primeiro, os mais idosos por último.
13. Ao chegar às casas, eles tocam uma pedra, o fogo, esterco de vaca, cevada torrada,
sementes de gergelim e água.
14. Que eles não preparem alimento nessa noite.
15. Que eles se sustentem com alimento adquirido fora ou cozido previamente.
16. Que eles não ingiram alimento salgado durante três noites.
17. Que, por opção, eles evitem a distribuição de oferendas por doze noites e o estudo
(dos textos védicos), se um dos principais guru (tiver falecido).
18. Dez dias após (a morte de) um sapi3a,
19. E de um Guru que não seja sapi3a,
20. E de parentes mulheres não casadas.
21. Três noites, após (a morte de) outros mestres,
22. E de um parente que não seja sapi3a,
23. E de parentes mulheres casadas,
24. De uma criança ainda sem dentes,
25. E de um recém-nascido.
26. Um dia, após (a morte de) um discípulo,
27. E de um śrotriya da mesma cidade.
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A cremação do cadáver era então iniciada. O oficiante ordenava que os três fogos
fossem trazidos para atear simultaneamente fogo na pira funerária. O oficiante atento durante
a cerimônia era capaz de pressagiar a região para a qual o morto iria de acordo com a chama
que primeiro o atingisse: se fosse o āhavanīya (sudeste), ele ascenderia ao mundo celestial; o
gārhapatya (noroeste), ao mundo atmosférico (domínio aéreo ou intermediário); o dakia
(sudoeste), ele renasceria no mundo dos homens. Em qualquer deles, o morto obteria
prosperidade, como seus filhos. O fato das três chamas o atingirem ao mesmo tempo era
considerado extremamente auspicioso. Enquanto o corpo era cremado sobre a pira funerária, o
oficiante devia recitar um verso védico [RV X.XIV.7], no qual invocava o morto a partir e
percorrer o antigo caminho dos ancestrais. No trecho seguinte, era mencionado que, de acordo
com os textos sagrados, aquele cujo filho conhecia esses versos ascendia ao mundo
celestial.152
No Garu3apurāa [V. 57-58] existe uma referência à lamentação. O texto diz que
enquanto o oficiante atirava cereal e sementes de gergelim na pira funerária, ele devia realizar
um lamento bastante alto, pois isso “agradava ao morto”, no entanto, não se devia derramar
lágrimas após a oferenda de água, pois o preta, uma vez liberto dos liames de relações
(parentes), e só, sofreria com a lágrimas, portanto, “não era apropriado prantear”.153
Uma cova era aberta a nordeste do fogo āhavanīya e recebia um tipo de erva
sagrada. Então, eram realizados os ritos fúnebres conclusivos, nos quais era recitado o verso
[RV X.XVIII.3] para estabelecer a separação entre os vivos e o morto. Assim, aqueles que
presenciaram a cremação, se voltavam da direita para esquerda (prasavya) e partiam, do
campo de cremação, sem olhar para trás.154
152

Uma lista dos tipos de morte que estão proibidas de receber a cremação pode ser encontrada também no
Vaikhānasasmārtasūtra [V. 11]; apud Malamoud (1982, p. 452, n.11).
153
Cf. Ghosh (1989, p. 159). Bendann (1930, p. 78) fez uma menção ao lamento, no entanto, diz que era o filho
mais jovem que emitia gritos de sofrimento em tom elevado. A estudiosa fez uma comparação com o
conclamatio dos romanos, no qual os lamentantes conclamavam repetidamente o nome dos mortos em altos
brados.
154
De acordo com Ghosh (1989, p. 143-144), enquanto o fogo da pira funerária ainda ardia, o oficiante abria três
covas no lado norte da pira, as demarcava com seixos e areia, e as enchia de água trazida em um número ímpar
de jarros. Três galhos de uma árvore palāśa (butea monosperma), eram cravados no solo e sua pontas unidas
por um fio frouxo para formar um arco, sob o qual todos os enlutados deviam passar, o oficiante era o último e
devia derrubá-lo enquanto entoava um hino ao sol. A cremação terminava quando todos os presentes — os
sapi3a — derramavam água com leite nas cinzas. O oficiante, sem olhar para a pira funerária, derramava um
jarro d’água no local em que o corpo estivera. Auboyer (1960, p. 273) mencionou que antes de deixar o campo
de cremação as pessoas faziam uma fila e circum-ambulavam a pira funerária por três vezes (prasavya).
No Vaiavadharmaśāstra [XIX. 6-7], os Tratados da Lei de Viu (traduzido, junto do Vaijayantī, o
comentário de Nandapandita, como Institutes of Viu por J. Jolly, em 1880, SBE v. 7), obra mais tardia,
aqueles que carregaram o corpo e realizaram a cremação deviam circundar a pira funerária da esquerda para
direita e, então, mergulhar na água, oferecer uma libação e, em seguida, oferecer um bolinho de arroz (pi3a)
sobre uma folha sagrada (kuśa), o que devia ser repetido enquanto durasse o luto. Sobre essa fonte ver Renou
(1945, p. 135-136).
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No caminho de volta, eles deviam banhar-se num lugar de água estanque e fazer
uma ablução, mergulhavam uma vez na água e, em seguida, vertiam água das mãos, enquanto
pronunciavam o nome do morto. No Mānavadharmaśastra [V. 60], todos os parentes
samānodaka, homens e mulheres deviam erguer as mãos cheias de água e pronunciar o nome
de família (clã) — gotra —, e o nome próprio do morto, enquanto derramam a água voltados
para o sul155. Em seguida, eles trocavam os trajes, as vestes molhadas antigas eram torcidas e
estendidas com as bordas voltadas para o norte156. Então, eles se sentavam próximos da água
e esperavam até o anoitecer (até as estrelas surgirem); existe uma segunda possibilidade, na
qual eles podiam voltar para casa antes do pôr-do-sol (durante o crepúsculo).
Num cortejo, eles retornavam às casas, primeiro os mais jovens, seguidos dos
mais idosos157. Ao chegar eles deviam tocar coisas auspiciosas, na seguinte ordem: uma
pedra, o fogo, esterco de vaca, cevada torrada, sementes de gergelim e água.158
No Vaiavadharmaśāstra [XIX. 8], os enlutados devem mascar folhas nimba, e
pisar em uma soleira de pedra. Ninguém deve visitar o campo de cremação até que os rituais
śrāddha tivessem terminado, pois “a alma do morto, ainda ligada à terra, atordoada e a desejar
um corpo, retorna ao campo de cremação, ao quintal e à sua casa, junto dos mensageiros de
Yama”. Por essa razão, nos próximos três dias, deve ser colocada uma vasilha de barro com
leite e água durante o pôr-do-sol, para que os corvos159 venham beber.
Nessa noite, nenhum alimento devia ser preparado na casa do morto, os familiares
deviam ingerir alimentos comprados (oferecidos por amigos), ou que já estivessem
155

Ver Oldemberg (1892, p. 243); e também Malamoud (1982, p. 441).
Na tradução de Varenne (1967, p. 316), as vestes antigas são rejeitadas e atiradas para o lado norte. A mesma
circunstância é descrita por Auboyer (1960, p. 273), no entanto, ela menciona um rio, e não um tanque de água
parada. Segundo essa estudiosa, enquanto aguardam o período prescrito para retornar ao mundo dos vivos, os
enlutados contavam histórias. Ghosh (1989, p. 144) mencionou tanques ou rios, onde os enlutados deviam
banhar-se sem olhar uns para os outros e depois fazer a oblação descrita acima.
157
Varenne (1967, p. 322) observou que a ordem etária inversa no cortejo de volta indicava o retorno ao mundo
dos vivos.
158
Segundo Auboyer (1960, p. 273), esses objetos deviam ser tocados antes de se transpor o limiar da casa.
Existe em seguida um trecho em que a estudiosa menciona o preparo de leite com água que era colocado em
um vaso de barro, deixado fora da casa, para que o morto pudesse vir se banhar.
Ghosh (1989, p. 144, 159) mencionou uma outra ordem de objetos: fogo, água, óleo, pedra, grãos de cevada
e esterco de vaca, todos eles mantidos numa vasilha de barro na entrada da casa e, em seguida, os parentes
deviam mascar um pedaço de folha margosa (cinnamomum) antes de ir para suas respectivas casas.
A descrição de Bendann (1930, p. 125-126) é semelhante àquela encontrada no Vaiavadharmaśāstra, a
procissão funerária retornava para casa, a ablução purificadora devia ser realizada pelos parentes até o
sétimo ou décimo grau, eles mergulhavam em água parada, antes de chegar à casa do morto, deviam mascar
folhas de nimba, beber água e pisar numa pedra. Algumas ervas eram, então, postas no fogo, que era
invocado a proteger os parentes e a água para purificar os enlutados.
159
No Garu3a Purāa [V. 59] os corvos são considerados, em alguns casos, representantes dos maus espíritos
Exemplos etnográficos parecem confirmar esta crença.Ver Bendann (1930, p. 253). Mas Filippi (1947, p. 150)
associa os corvos aos ancestrais, e o mesmo foi observado em Chaul (ver o Morrer e a Morte em Chaul no
final deste capítulo).
156
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preparados de antemão. O alimento não podia conter sal (por três noites). A distribuição de
oferendas devia ser evitada e, caso o morto fosse o pai, a mãe ou o mestre da pessoa160, ele
não devia estudar os textos sagrados (Veda) durante doze dias.161
No Vaiavadharmaśāstra [XIX. 14-20], eles também não deviam comer carne e
tinham que dormir no chão, separados. Depois desse período deviam raspar a barba, se
purificar com pasta de gergelim ou de semente-de-mostarda e, só então, retornar a casa e
honrar um brâmane, pois “os deuses são divindades invisíveis, os brâmanes são divindades
visíveis”.
Em seguida, o Sūtra descreve, em detalhe, o número de dias de luto para cada
caso específico, de acordo com o grau de parentesco e características do morto162.
No Mānavadharmaśastra [V. 57-96] foram descritas as purificações que devem
ser realizadas pelos parentes do morto, de acordo com cada varna (casta). O luto se estende
até os parentes de sétimo grau. As fontes parecem diferir sobre a definição da relação
Sapi3a, geralmente parece ser de sexto grau de parentesco, comparar Āpastamba [II.15.2];
Gautama [XIV.13].
Interessante observar que, de acordo com o Mānavadharmaśastra [VI. 93-97], um
rei não era considerado impuro, uma vez que ele é a encarnação das oito divindades
protetoras do mundo: a Lua, o Fogo, Sol, Vento, Indra, Kubera, Varu+a e Yama. Essa fonte
também menciona que um príncipe assim como Yama, que não se ocupa de seus gostos ou
aversões, deve se comportar qual Yama, subjugar sua ira e se controlar. Assim como Yama,
no devido tempo, deve subjugar às suas leis tanto amigos quanto adversários, da mesma
maneira todos os súditos devem ser controlados por um rei, e que, nessa missão, ele se parece
com Yama.

160

Os guru (mestres) principais são: o pai, a mãe e o mestre que tiver realizado o upanayana e lhe ensinado todo
o Veda. Ver Oldemberg (1892, p. 244, n.17).
161
Auboyer (1960, p. 273) acrescentou que os parentes do morto deviam dormir no chão e observar a castidade;
não podiam trabalhar, nem solicitar ajuda de ninguém; todos os dias, uma oferenda de alimento e água era
feita ao morto. No mesmo sentido, Ghosh (1989, p. 160) lembrou que durante o período de dez dias de luto, as
oferendas dos pi3a e de água deviam continuar, mas acrescentou que os alimentos que o morto mais gostava
deviam ser oferecidos por caridade, pois isso ajudava a alma do morto a eliminar os laços com esse mundo e
seguir para o outro lugar.
162
Stevenson (1920, p. 163) mencionou, nos ritos atuais, a retirada da imagem da divindade da família, que deve
ser levada com grande cuidado para a casa de um vizinho, até que a impureza que recaiu sobre os parentes do
morto seja dissipada. Filippi (1947, p. 127-8, 144) mencionou o luto, ou a impureza decorrente da morte aśauca. O autor mencionou que a comida mais apropriada para os enlutados era a cevada (yava) que,
supostamente, tem propriedades apotropaicas. Bendann (1930, p. 113) mencionou um outro elemento
verificado etnograficamente: os Banjara de Khandesh mudavam suas cabanas após uma morte; e, após a morte
de uma mulher entre os Toda, se queimava uma cabana enquanto as mulheres lamentam ao seu redor, o que
podia ser uma reminiscência do antigo costume de queimar a casa do morto.

271

Ka

ikā V –
1. A coleta (dos ossos é realizada) após ó décimo dia (tithi da morte), (em um tithi) de
número ímpar, do período sombrio das duas semanas, sob um nakatra único.
2. Um homem em uma urna masculina sem marcas especiais, uma mulher em uma
feminina, sem marcas especiais.
3. Pessoas idosas em quantidade ímpar, homens ou mulheres, separados (recolhem os
ossos).
4. O oficiante da cerimônia dá três voltas ao redor do lugar, com seu lado esquerdo
voltado para dentro, asperge leite misturado com água, com um ramo de śamī, a entoar
o verso, “Ó pleno de frescor, tua planta refrescante” [RV X.XVI.14].
5. Com o dedo polegar e o anular, eles devem depositar cada um dos ossos (dentro da
urna) sem fazer qualquer ruído,
6. Primeiro os pés, a cabeça por último.
7. Após tê-los recolhido e purificado cuidadosamente com uma peneira de fibra, eles
devem colocar (a urna) em uma cova, em um local em que as águas não fluam juntas
de lados diferentes (confluam), exceto água da chuva, e entoar (o verso), “Aproximate desta terra que é tua mãe” [RV X.XVIII.10].
8. Com o (verso) seguinte ele deve atirar terra (dentro da cova).
9. Após tê-lo feito, (ele deve repetir) o seguinte (verso).
10. Após cobrir (a urna) com uma tampa a entoar (o verso), “Eu fixo firmemente a terra
sobre ti” [RV X.XVIII.13], eles devem, então, partir sem olhar para trás, devem se
banhar em água, e realizar um śrāddha para o morto.
11. Findo o período de luto prescrito, é realizada a coleta dos ossos que deve ocorrer após
o décimo dia da cremação do morto, em um dia ímpar, ou seja: no décimo primeiro,
décimo terceiro, ou décimo quinto dia, da quinzena sombria que seguir a data da
cremação. Se o morto fosse homem recebia uma urna masculina (kumbhi), sem marcas
específicas, e da mesma maneira, se fosse mulher, uma urna feminina (kama3alu),
também sem marcas.

A coleta dos ossos era feita pelos idosos, em número ímpar, no caso, ou homens,
ou somente mulheres163. O oficiante circum-ambulava novamente o local de cremação
163

De acordo com Varenne (1967, p. 316), o número ímpar é considerado auspicioso.
De acordo com Malamoud (1982, p. 442), após a coleta dos ossos devia ser realizada uma segunda cremação
(punardāha), para fazer qualquer resto mortal desaparecer; isso também podia ser feito com a dispersão das
cinzas, jogadas ou levadas até um lugar deserto, ou mesmo nos rios. Tratam-se de cerimônias de caráter
apotropaico. Essa dissolução era uma forma de suprimir a associação dos vivos com a forma física do morto,
idéia reforçada pela interpretação de Ghosh (1989, p. 179).
Em um outro estudo, Malamoud (1999, p. 135-149) apresentou um outro aspecto referente ao tema. Esse
pesquisador analisou as implicações e soluções encontradas para superar os problemas decorrentes da morte
de um dos participantes (yajamāna) durante a realização de um ritual conjunto, o sattra. Ele examinou o
asthiyajña — o sacrifício dos ossos, cerimônia descrita no Śrautasūtra de Kātyāyana [XXV. 13, 28-46], no
qual, apesar do sacrificante ter morrido antes da cerimônia sattra terminar, isso não impedia a continuação de
sua participação: o morto era cremado e seus restos mortais (ossos) colocados em um saco de pele de antílope
negro, que era depositado próximo de um dos fogos do lugar do sacrifício; ao redor desse saco eram realizados
os ritos necessários para que o morto não se tornasse um preta, mas ao mesmo tempo, não o transformasse,
ainda, em ancestral, posto que ele devia terminar o sacrifício em desenvolvimento. Um parente homem era
escolhido para tomar seu lugar e recebe a consagração para se tornar um yajamāna e permitir a continuidade
da cerimônia. Um ano mais tarde, se realizava um sacrifício ao soma e os ossos do morto eram invocados a
realizar os deveres do sacrificante principal — este era o sacrifício dos ossos, sua porção do soma era
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(prasavya), três vezes no sentido anti-horário, enquanto aspergia leite misturado à água, com
o ramo da planta sagrada (śamī) e entoa um verso [RV X.XVI.14]. Em seguida, os idosos
recolhem os ossos, eles utilizam os dedos polegar e anular, primeiro coletam os ossos dos pés
até chegar ao crânio. Depois de recolhidos e purificados (lavados) numa peneira de fibras eles
são depositados na urna cinerária, sem que haja qualquer ruído. A urna164 era, então, levada
até uma cova (em que as águas, exceto as da chuva, não confluíssem) e sepultada enquanto se
recitava um verso [RV X.XVIII.10] para que o morto se aproximasse da terra que é sua mãe.
O oficiante atirava, em seguida, terra na cova enquanto recitava duas vezes o verso [RV
X.XVIII.11]165. A urna funerária é, então, coberta por uma tampa166 enquanto se recita um
verso [RV X.XVIII.13] que invoca a proteção dos Pais e de Yama. No final desse ka3ikā há
uma menção que esse rito devia ser realizado na quinzena sombria que seguir a data da
cremação.167
O oficiante primeiro varria o local em que a urna iria ser depositada com um
pedaço de couro ou galhos de palāśa (como vimos, associado a Yama); o solo era arado com
seis sulcos na direção leste-oeste; então, a tampa da urna era retirada e, ali dentro, eram
depositadas algumas ervas aromáticas, a tampa era recolocada com o mantra específico e se

derramada no fogo. Somente depois da conclusão desse rito é que as cerimônias fúnebres podiam ser
concluídas e o morto, finalmente, partia para se reunir aos ancestrais no reino de Yama. O estudioso procurou
evidenciar a maneira como o dever — dharma — de realizar um sacrifício conjunto implicava em
responsabilidades capazes de superar a morte e criar um cenário em que o morto era capaz de cumprir o
sacrifício até o fim.
164
Oldemberg (1892, p. 245, n.2) observou que as urnas cinerárias podiam, ou não, ter protuberâncias, como por
exemplo a forma de seios, o que indicava sua característica feminina (kama3alu) ou masculina (kumbhi).
Para descrição de uma urna masculina, ver Auboyer (1960, p. 275). Essa estudiosa observou que três urnas
funerárias exumadas por Casal (1959, ns. IV, XIV e XV), em Multrapalian, apresentaram particularidades que
confirmam a narrativa apresentada acima. Na parte superior elas possuíam duas pequenas urnas modeladas na
forma de seios e coladas nos flancos da urna. Em outros casos, algumas urnas encontradas no sul da Índia
foram utilizadas para receber ossadas descarnadas (por animais de rapina) e não possuíam sinais de cremação.
Para alguns exemplares, ver Antonini (1982, p. 468-469, 478, fig.2).
165
O verso a ser recitado continuava a invocação a terra, para que se mantivesse firme. Segundo Varenne (1967,
p. 316), ele devia ser repetido duas vezes, enquanto a cova era fechada.
166
Auboyer (1960, p. 275) mencionou a deposição de guirlandas sobre a urna. Varenne (1967, p. 322) observou
que ao invés de uma tampa, podia se utilizada uma pedra tumular (lápide), cuja intenção era criar uma barreira
que impedisse o morto de sair e assombrar os vivos. Um túmulo é mencionado por Malamoud (1982, p. 442,
446), śmaśāna ou lo4aciti (ver Renou 1954, p. 150). O estudioso citou o Śatapathabrāhmaa [XIII 8.1.2], que
segundo sua interpretação menciona que o túmulo “não devia ser construído muito perto para não renovar o
mal”, e também devia se esperar até que “não mais se lembrasse o ano da morte” e, assim, deixar o mal no
esquecimento. A construção desse túmulo, segundo o pesquisador, teria traços bastante semelhantes à
estrutura de tijolos dos altares de fogo.
167
Essa quinzena sombria, de acordo com Varenne (1967, p. 322), é aquela em que a lua está decrescente (fases
minguante e nova). Ghosh (1989, p. 147) observou que Bodhāyana recomendava um dia ímpar, em que a lua
estivesse numa constelação de nome simples e não duplo. Esse autor mencionou o Viupurāa [XIX. 15-16],
em que se recomenda o quarto dia para imersão dos ossos no rio Ganges; e diz que algumas outras fontes
falam do décimo dia após a morte ou o dia em que o śrāddha for realizado. No Vaiavadharmaśāstra [XIX.
10-12] a coleta devia ser realizada no quarto dia e os ossos atirados no Ganges, o número de ossos
representava cada mil anos que o morto passará no paraíso.
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espalhava uma mão cheia de sementes de gergelim (tila); cevada torrada e darbha (erva do
gênero panicum); finalmente, um pouco de manteiga era colocado no lado sul da cova. Em
seguida, o oficiante, sem olhar para a urna, untava seu corpo com manteiga e cobria suas
pernas com um pedaço de tecido; depois ele envolvia a urna com outro tecido, enquanto
invocava os ancestrais e aspergia água sobre a urna com um ramo de árvore u3umbara
(também associada a Yama); a urna era, então, recolocada na cova e um túmulo era erigido,
cercado por tijolos e coroado com um nāla — lótus; depois, era colocada uma porção de arroz
cozido ao redor e no topo do montículo; e o oficiante recitava o hino fúnebre.168
O oficiante e os participantes da cerimônia partem sem olhar para trás, se banham
com água e, no devido tempo, realizam a cerimônia śrāddha para o morto169.
Após o término da cerimônia fúnebre os dois ka3ikā seguintes descrevem as
cerimônias póstumas.
Ka

ikā VI –
1. Aqueles que, por morte, perderam um guru, ou foram afligidos por outro infortúnio,
devem realizar na lua nova uma cerimônia expiatória.
2. Antes do nascer do sol, eles devem levar seu fogo, junto das cinzas e seu receptáculo
até o sul com o meio-verso, “Eu envio para longe Agni, o devorador da carne” [RV
X.XVI.9].
3. Após colocar esse (fogo) num lugar em que quatro estradas se encontram, ou em outro
local, eles andam ao redor dele três vezes, com seus lados esquerdos voltados para
dentro, enquanto batem com a mão esquerda em sua coxa esquerda.
4. Eles devem, então, voltar para casa sem olhar para trás, se banhar em água, raspar seu
cabelo, barba e pêlos do corpo, cortar as unhas e adquirir novas jarras, potes, vasilhas
para lavar a boca, ornadas com guirlandas de flores śamī, com combustível de madeira
śamī, com dois pedaços de madeira śamī para acender o fogo e ramos para serem
colocados ao redor do fogo, com esterco de boi e um couro de boi, manteiga fresca,
uma pedra, e ramos de erva kuśa, no mesmo número que as jovens (da casa).
5. No momento do agnihotra ele deve acender o fogo com o hemistíquio, “Mas possa
esse outro, jātavedas” [RV X.XVI.9].
6. A manter aquele (fogo) a arder, eles se sentam, até que o silêncio da noite, a repetir as
fábulas dos anciãos e histórias de conteúdo auspicioso, os Itihāsa e Purāa, contados
para si.
7. No momento em que todo som tiver cessado, ou em que (os demais) tiverem ido para
morada ou lugar de repouso, (o oficiante da cerimônia) deve verter um jato de água de

168

Cf. Ghosh (1989, p. 145). Em relação ao significado do solo arado, Coomaraswamy (1932, p. 128-130),
observou que essa relação — arar no sentido do sol e evitar um movimento em direção ao sul —, também
existia na preparação do altar de fogo e do sacrifício do cavalo; o autor buscou uma explicação no antigo
simbolismo entre a terra arada e a prosperidade: arar significava alimentar, e o alimento era a condição sine
qua non da existência.
169
Oldemberg (1892, p. 251, n.5) observou que o śrāddha mencionado podia ser um pārvañchrāddha, pois ele é
o primeiro mencionado no Sūtra I; ou podia ser o sapi3īkaraa, uma vez que esta era a primeira ocasião em
que o morto recebia oblações śrāddha junto de dois outros ancestrais. Para o sacrifício aos ancestrais,
enquanto parte dos rituais śrauta, ver Śrautasūtra [II. 6-7].
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modo ininterrupto, iniciado no lado sul da porta e entoar (o verso), “A tecer o fio siga
a luz do espaço aéreo” [RV X.LIII.6], (dar a volta na casa), e finalizar no lado norte da
porta.
8. Após ter dado um lugar ao fogo, e espalhar do seu lado oeste o couro de boi com o
pescoço voltado para leste, com os pêlos para cima, ele deve fazer as pessoas dessa
casa pisarem aquele (couro) e entoar (o verso), “Vós que escolhei a duração da vida,
alcançai a velhice” [RV X.XVIII.6].
9. Com (o verso), “Eu edifico essa muralha para os vivos” [RV X.XVIII.4], ele deve
depositar os ramos ao redor (do fogo).
10. Após ter colocado uma pedra ao norte do fogo, com (as palavras), “Que ocultem a
Morte com uma montanha (i.e. uma pedra)”, e sacrificado com os quatro (versos),
“Vai, ó Morte, toma outro caminho” [RV X.XVIII.1-4], verso por verso, ele deve olhar
para as pessoas e entoar (o verso), “assim com vão os dias em fila” [RV X.XVIII.5].
11. As jovens (pertencentes à casa) devem, com cada uma das mãos, com seus dedos
polegares e anulares, e folhas darbha novas, ungir os olhos com manteiga fresca, e
atirar (as folhas darbha) para longe, e voltar seus rostos dali.
12. (O oficiante da cerimônia) deve olhá-las enquanto se ungem e recitar (o verso), “Que
estas mulheres, que não são viúvas e têm bons esposos” [RV X.XVIII.7].
13. Com (o verso), “A carregar pedras, (o rio) segue adiante, olhai por cada um” [RV
X.LIII.8] — o oficiante (da cerimônia) deve primeiro tocar a pedra.
14. Depois disso, deve parar, voltado para o nordeste, enquanto (os demais) dão uma volta
com o fogo, com o esterco de boi e um jato ininterrupto de água, e recitar os três
versos: “Ó águas, vós sois absolutas” [RV X. IX. I-], ele deve murmurar o verso, “Eles
seguiram ao redor da vaca” [RV X. CLV. 5].
15. Um boi de cor fulva deve ser conduzido ao redor — assim é dito.
16. Eles, então, se sentam num lugar em que pretendem permanecer, devem colocar trajes
que não tenham ainda sido lavados.
17. (Ali) eles se sentam e evitam adormecer, até o nascer do sol.
18. Depois do alvorecer, eles murmuram os hinos sagrados ao sol e hinos auspiciosos,
enquanto preparam alimento e realizam oblações com (o hino), “Que ele possa nos
afastar do mal com seu brilho” [RV I. LXXXXVII], verso por verso, e dado de comer
aos brâmanes, ele deve fazê-los proferir palavras auspiciosas.
19. Uma vaca, um cálice de metal, um traje que ainda não foi lavado, constituem o
pagamento sacrificial.
A cerimônia descrita acima, era um sacrifício de caráter expiatório, que devia ser
realizado no caso da morte de um guru, portanto, o pai, a mãe ou um mestre. A cerimônia
prevê a instalação de um novo fogo doméstico na casa do falecido170. Durante a lua nova171,
eles deviam levar o fogo e as cinzas até a região sul (dos mortos) enquanto entoavam o verso
[RV X.XVI.9], em que suplicavam a Agni que se afastasse. Eles deixavam esse fogo numa

170

De acordo com Oldemberg (1892, p. 246, n.6), o fogo ghya antigo traria má sorte ao sacrificante e, portanto,
devia ser renovado. Przyluski (1920, p. 41-42) mencionou uma cerimônia chamada dhuvanam (não encontrada
no Monier-Williams).
171
Ver Gonda (1960, p. 189), sobre o dia de lua nova ser mais auspicioso para nascimento de um preta.

275

encruzilhada172, ou outro lugar, e faziam a circum-ambulação ao seu redor três vezes
(prasavya), enquanto batiam com a mão esquerda na perna esquerda.
Em seguida, eles deviam retornar à casa e se banhar, raspar o cabelo, barba e pêlos
do corpo, cortar as unhas. Deviam adquirir novas jarras, potes, vasilhas para lavar a boca, que
tinham que ser decoradas com guirlandas de flores sagradas (śamī). Também devem adquirir
combustível de madeira śamī, dois pedaços de madeira śamī para acender o novo fogo (por
atrito).
No momento do agnihotra o oficiante devia acender o fogo enquanto recitava o
verso [RV X. XVI. 9], no qual invocava as bênçãos para que esse novo fogo pudesse enviar as
oferendas aos deuses. Para manter o novo fogo, eles deviam permanecer sentados junto do
mesmo até que chegasse o silêncio da noite, enquanto contavam fábulas dos anciãos e
histórias de conteúdo auspicioso.
No momento em que todo som tivesse cessado, ou que as pessoas tivessem ido
para suas casas ou lugar de repouso, o oficiante da cerimônia devia verter um jato de água
ininterrupto, iniciado no lado sul da porta e entoar um verso [RV X. LIII. 6], enquanto dava a
volta na casa até terminar no lado norte da porta. Em seguida, o fogo era instalado e, então, se
estendia no seu lado oeste o couro de boi com o pescoço voltado para leste e os pêlos para
cima. O oficiante devia fazer as pessoas da casa pisarem sobre esse couro enquanto entoava
um verso do hino fúnebre [RV X. XVIII. 6], que invocava a longevidade. Depois, ele entoava
outro verso [RV X. XVIII. 4] do mesmo hino, enquanto depositava os ramos de erva kuśa ao
redor do fogo, em mesmo número que as jovens da casa. Após ter colocado uma pedra ao
norte do fogo e recitar palavras que pediam que essa montanha (pedra) os afastasse da morte,
ele recitava quatro versos [RV X. XVIII. 1-4], invocando a morte a seguir outro caminho. Em
seguida, ele devia olhar para as pessoas e entoar o verso seguinte [RV X. XVIII. 5].
Finda essa cerimônia, as jovens da casa ungiam os olhos com manteiga fresca em
folhas darbha novas, aplicada com seus dedos polegares e anulares, e então atiravam as folhas
172

Um estudo antropológico entre os Khasi evidenciou que se um homem viesse a falecer longe de casa e seu
corpo não fosse cremado de acordo com as prescrições, era costume que um membro do clã, ou um filho do
falecido, levasse três ou quatro sementes ou caril (curry) ao local e que três estradas se cruzavam. Ao jogar as
sementes para o alto ele devia dizer: “Venha agora, não te acolhemos”. As sementes representavam os ossos
do morto e, se possível, uma das roupas do morto devia ser enterrada junto das sementes. Ver também
Bendann (1930, p. 48). A morte longe de casa foi mencionada no Śatapathabrahmaa [XII. 5. 1. 13-14] e
abordada por Filippi (1947, p. 174-175), que mencionou a cremação e envio dos ossos para a família, que
recompunham os restos mortais e os envolviam em uma mortalha (pele de antílope), para que, uma segunda
cremação fosse realizada. Ver também a cerimônia fúnebre de Pā+Bu, no Mahābhārata [I. 116. 31 e I. 117. 17], esse tipo de dupla cremação também é descrita por Tiwari (1979, p. 60-79). Para o tempo de luto de
parentes que moram longe do morto, ver Mānavadharmaśāstra [V. 74-78]. Sobre as encruzilhadas como local
de encontro entre a vida e a morte, ver Bhattacharji (1970, p. 88).
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darbha para longe e voltavam seus rostos. Durante a unção, o oficiante da cerimônia devia
olhar as jovens e recitar um verso [RV X.XVIII.7]. Em seguida, recitava um verso de outro
hino [RV X.LIII.8], enquanto tocava a pedra em primeiro lugar. Depois disso, o oficiante
parava, voltado para o nordeste, enquanto as demais pessoas davam uma volta com o fogo,
com o esterco de boi e um jato ininterrupto de água, e recitavam os três versos [RV X.IX,1],
enquanto o oficiante devia murmurar um outro verso [RV X.CLV.5] e um boi fulvo devia ser
conduzido ao redor da casa.
Eles deviam colocar trajes que não tivessem ainda sido lavados (novos) e, então,
se sentavam num lugar onde permaneciam sem adormecer até o nascer do sol. Depois do
alvorecer, eles murmuravam os hinos sagrados ao sol e hinos auspiciosos, enquanto
preparavam alimento e realizavam oblações com o hino [RV I.97]. Após dar de comer aos
brâmanes, o oficiante devia fazê-los proferir palavras auspiciosas. Os brâmanes recebiam
como pagamento uma vaca, um cálice de metal, um traje ainda não-lavado (novo).
Ka

ikā VII –

1. Assim, numa cerimônia śrāddha, aquela que é celebrada no dia parvan, ou para
obtenção de desejos especiais, ou no ābhyudayikaśrāddha (i.e. o śrāddha celebrado
quando algo auspicioso ocorreu), ou no ekoddi4aśrāddha (o śrāddha realizado para
um único morto)2. Ele encontra brâmanes imbuídos de conhecimento, caráter moral e conduta corretos,
ou com uma dessas (características), que foram convidados a tempo, que se banharam,
lavaram os pés e tomaram água, e os faz sentar, como representantes dos Pais, com
suas faces voltadas para o norte, um para cada um dos Pais, ou dois para cada um, ou
três para cada um.
3. Quão maior for seu número, maior a recompensa (que o oficiante poderá esperar).
4. Mas em caso algum, um (brâmane) para todos (os Pais).
5. Como opção (ele pode convidar um único brâmane), com exceção do primeiro
(śrāddha).
6. Por meio da explicação do sacrifício pi3a (as regras correspondentes) são declaradas
(da mesma maneira para a cerimônia śrāddha).
7. Após ter oferecido água (aos brâmanes),
8. Após lhes oferece folhas dardha, duplamente dobradas, e um assento,
9. Após oferecer-lhes água (novamente),
10. Depois de verter água em três vasos de metal, pedra e cerâmica, ou (em três vasos)
feitos da mesma substância, sobre os quais ele pusera erva darbha,
11. E depois de recitar sobre (aquela água o verso), “Para sorte e auxílio, as águas
divinas” [RV X.IX.4], ele derrama as sementes de gergelim e recita (a fórmula), “Vós
sois gergelim, Soma a vossa divindade; no sacrifício gosava vós fostes criado pelos
deuses. Pelos antigos vós fostes ofertados. Por meio da oblação fúnebre tornem os
Pais e os mundos propícios a nós. svadhā! Reverências!”
12. (Os diferentes ritos são realizados) da direita para esquerda.
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13. Com (a parte) da outra mão (i.e.esquerda) entre o polegar (e o indicador), uma vez que
ele usa o cordão sacrificial sobre seu ombro esquerdo, ou com a mão direita que ele
segura com a esquerda (ele oferece a água arghya aos Pais com as palavras), “Pais,
esta é vossa arghya.173 Avós, esta é vossa arghya. Bisavós esta é vossa arghya”- após
ter oferecido primeiro água (comum para os Pais).
14. Ao ofertar aquela (água arghya aos brâmanes que representam os Pais, ele diz cada
uma das vezes), “svadhā! A água arghya!”
15. Sobre (a água arghya) que foi derramada, ele deve recitar o verso, “As águas celestiais
que foram produzidas na terra, as águas aéreas e as águas terrestres, aquelas douradas,
apropriadas para o sacrifício, que tais águas possam nos trazer sorte e ser
benevolentes.” Ao verter o que restou (nos três vasos arghya), ele umedece o rosto
com aquela água, se desejar ter um filho.
16. “Ele não deve pegar o primeiro vaso, em que a água arghya foi vertida para os Pais.
Ocultos os Pais permanecem mais além: assim disse Śaunaka.”
17. Naquele momento, as oferendas de perfumes, guirlandas, incenso, luzes e vestes são
realizadas (aos brâmanes).
18. Após ingerir algum alimento (do sthālīpāka preparado para o pi3apitiyajña), e tê-lo
untado com manteiga, ele pede (aos brâmanes) sua permissão, a dizer, “Eu irei
oferecer isso ao fogo”, ou “Eu vou sacrificar minha oferenda no fogo”, ou, “Eu vou
oferecer isso ao fogo.”
19. A permissão (é concedida com as palavras), “Isso pode ser oferecido”, ou, “sacrificai
vossa oferenda”, ou, “Oferecei-a”.
20. Ele então sacrifica ao fogo como mencionado acima,
21. Ou, caso eles dêem sua permissão, nas mãos (dos brâmanes).
22. “A boca dos deuses verdadeiramente é o fogo, a boca dos Patriarcas é a mão” —
assim diz o brâmane.
23. Se ele lhes der outro alimento nas mãos, depois de terem tomado água.
24. O alimento (é colocado junto) ao alimento.
25. Diz-se, “Aquilo que é dado e oferecido, aquilo traz prosperidade.”
26. Ao notar que eles estão saciados, ele deve recitar (os versos) que contêm a palavra
madhu [RV I. LXXXX.6-8], e (o verso), “Eles se alimentaram, eles se deleitaram” [RV
I.LXXXII.2].
27. Após perguntar-lhes, “Satisfeitos?” e retirado o alimento, aquele alimento que ele tiver
se servido, junto do sthālīpāka, a fim de fazer massa dele, ele deve oferecer o restante
(aos brâmanes).
28. Depois que eles aceitaram (aquele restante de alimento), ou deixaram-no (para ele), e
terminaram de se alimentar, ele deve, antes deles terem tomado água, oferecer essa
massa para os Pais.
29. Após terem tomado água, de acordo com alguns (mestres).
30. Após espargir o alimento no solo e suspender o cordão sacrificial sobre o ombro
esquerdo, ele deve despedir-se dos brâmanes, (a dizer-lhes), “Recitai Om! svadhā!”
31. Ou, “Assim seja! svadhā!”174
Enumeram-se, inicialmente, alguns tipos de cerimônia śrāddha, como aquela que
é celebrada no dia parvan, ou para obtenção de desejos especiais, ou no ābhyudayikaśrāddha
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De acordo com o tradutor, a parte da mão acima do polegar é chamada de “tīrtha pertencente aos ancestrais”.
O ka3ikā VIII encerra este Sūtra e trata do sacrifício de um boi empalado para Rudra, com o propósito de
garantir um rebanho próspero. Ele não foi traduzido por não possuir relação direta com o tema desta pesquisa.
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— uma cerimônia celebrada quando algo auspicioso ocorreu; ou no ekoddi4aśrāddha — uma
cerimônia realizada para um único morto175.
No final do período de luto, o oficiante era considerado puro e, portanto, pronto
para realizar o śrāddha 176, no entanto, esse rito devia ser precedido do rito expiatório descrito
no Ka3ikā VI. As regras da cerimônia śrāddha eram correspondentes às do sacrifício
pi3a177. O tempo de luto e tipo de śrāddha também variava de acordo status do morto —
adulto, criança ou asceta.178
As cerimônias śrāddha são os ritos em honra e benefício dos parentes mortos,
observadas com grande rigor em épocas específicas do ano, pelos parentes vivos, elas podem
ser ocasiões festivas ou de sofrimento. Tais cerimônias podem ser realizadas diariamente com
oblações de água; ou em dias determinados, com as oferendas dos pi3a (pequenas bolas de
massa de arroz e alimentos), a três avós paternos e três maternos (pais, avós e bisavós). Os
175

O Vaiavadharmaśāstra [XXI. 1-11; LXXIII] expõe o ekoddi4aśrāddha, o ritual realizado para um morto
recente; após os brâmanes terem se alimentado e recebido as oferendas do oficiante, três covas deviam ser
abertas, de proporções específicas e, em cada uma, um fogo era aceso. Em cada fogo eram realizadas oblações
de arroz cozido, uma ao Soma, uma a Agni e uma a Yama. Em seguida, o oficiante devia oferecer os bolinhos
pi3a nos montículos junto às covas; depois devia preencher as covas com arroz, coalho, manteiga, mel, carne
e recitar um mantra. Essa cerimônia devia ser repetida todos os meses no dia da morte, durante um ano.
176
Cf. Ghosh (1989, p. 151-159).
177
O Garu3apurāa [V] descreve que entre o momento da morte e o final da cremação, deviam ser oferecidos
seis pi3a (os pequenos bolinhos de arroz cozidos), tanto para as divindades como para os maus espíritos. O
primeiro devia ser oferecido no lugar em que ocorreu a morte — para a Mãe- Terra; o segundo, na entrada da
casa — era uma provisão para a jornada; o terceiro, no quintal da casa — para todas as deidades celestes,
inclusive o sol; o quarto, na sala de estar — para afastar os piśāca, rākasa e yaka (maus espíritos); o quinto,
próximo da pira funerária — auxiliava o morto a alcançar sua nova condição (pretatvam); e o sexto, no local
em que os restos mortais eram guardados — também ajudava a repelir os maus espíritos. Além destas seis, três
outros pi3a deviam ser oferecidos: um logo antes de se acender o fogo — para o Criador (Brahma); o
seguinte, durante a cremação — para Vi%+u (o preservador); o terceira para citā, a pira funerária — aos
mensageiros de Yama. Em seguida, se ofereciam: um pedaço de carne crua, leite misturado à manteiga e um
punhado de pêlos. Seguia-se, então, um tarpaa, oferenda de água, àquele nascido-do-conhecimento,
jātavedas, e que agora partiu (preta), e para citā que ajudava a transformar a matéria grosseira em energia.
Todas as cerimônias possuem recitações que deviam ser realizadas durante as oferendas. Assim, o significado
dos pi3a está associado à formação de um novo corpo, a partir de cada pi3a oferecido, mas, se no décimo
primeiro dia o preta ainda estivesse faminto, deviam ser oferecidos mais alimentos, água, vestes e luz, até que
no décimo terceiro dia o preta seguisse o Grande Caminho. Ver Ghosh (1989, p. 151-159); Stevenson (1920,
p. 159); e Filippi (1947, p. 127).
Malamoud (1982, p. 452, n.4) descreveu o sapi3īkaraa como o momento em que o novo morto se
encaminhava ao mundo dos ancestrais, ele recebia sua porção de bolinhos pi3a, a distribuição desses
bolinhos ocorria da seguinte forma: simbolicamente eram separados os pi3a que representavam os antigos
mortos e um que representava o morto recente; desse último pi3a se retiravam pequenos pedaços, que eram
colocados junto dos demais; dessa forma o recém-chegado era amalgamado aos antecessores. O bolinho de
arroz, não era apenas um alimento oferecido ao morto, mas sua própria representação e dos demais ancestrais.
Nesse sentido, ver também Filippi (1947, p. 37-41, 150-166); Varenne (1967, p. 316); e Auboyer (1960, p.
236).
Bendann (1930, p. 149-150, 159) observou que o śrāddha realizado por um filho ou parente mais próximo de
sexo masculino era necessário para livrar o pai de um tipo de inferno chamado put, e que os espíritos dos
mortos eram sustentados pelo alimento oferecido. Após um funeral de um morto em Tanjavoor, o que restara
dos ossos após a cremação foi moído e cozido com arroz, esse alimento foi então ingerido pelos brâmanes, que
por seu ato expiatório transferiram os pecados do morto para si. Ver também Parry (1985, p. 612-630; 1994).
178
Ver Mānavadharmaśāstra [V. 89].
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śrāddha não possuem caráter funerário, mas são um complemento destas cerimônias com o
propósito de nutrir os mortos, uma vez que a cerimônia fúnebre lhes dotou de um corpo
etéreo. Até que a cerimônia fúnebre e o śrāddha subseqüente tenham sido realizados, o
parente morto é considerado um preta, um fantasma ou espírito a vagar, sem um corpo real.
Após o primeiro śrāddha é que o morto alcança sua posição entre os pitāras — os ancestrais,
em sua morada.179
O oficiante devia encontrar brâmanes imbuídos de conhecimento, caráter moral e
conduta correta, ou com pelo menos uma dessas características. Eles deviam ser convidados
com antecedência e ter se banhado, lavado seus pés e tomado água.
O oficiante os fazia sentar, como representantes dos Patriarcas, com suas faces
voltadas para o norte, um para cada um dos ancestrais, ou dois para cada um, ou três para cada
um, pois quão maior for a quantidade, mais auspiciosa a cerimônia. No entanto, caso fosse o
primeiro śrāddha realizado, um único brâmane não poderia representar todos os ancestrais.
O oficiante devia oferecer água, folhas dardha duplamente dobradas, um assento e
novamente água aos brâmanes. Em seguida, ele vertia água em três vasos de metal, pedra e
cerâmica, ou feitos da mesma substância, sobre os quais ele pusera erva darbha. Ele recitava
um verso [RV X.IX.4], derramava as sementes de gergelim nessas águas e recitava uma
179

Cf. Monier-Williams (1999, p. 1097). Um artigo de Monier-Williams (Indian Antiquary, V, 1877, p. 200204) mencionou a atitude hindu perante os fantasmas: ele descreveu uma cerimônia śrāddha realizada no ano
de 1876, na qual existia a crença de que depois que o morto era cremado e seus restos mortais enterrados, a
alma permanecia pelas vizinhanças. Esse fantasma não possuía corpo e, portanto, estava fadado a errar sem
descanso, além de possuir um desejo irresistível de retornar à sua antiga morada. Se um homem morresse
distante de sua família e pelo desconhecimento de sua morte, os ritos funerários não fossem observados, havia
uma grande chance de que o espírito retornasse para se vingar com atos violentos, assim, foi dito ao estudioso
que havia, naquela época, menos fantasmas na Índia que antigamente, pois “as comunicações tinham se
tornado rápidas o que evitava o desconhecimento da família”.
De acordo com Ghosh (1989, p. 147-149), todos os tipos de śrāddha, bem como a época adequada para sua
realização, tipos de oferendas e instrumentos necessários e descrição das pessoas que deviam realizá-las estão
descritos no Kātyāyanasmti, que também descreve os ritos que deviam ser realizados em casa e aqueles
somente para o campo de cremação. Os Smti consideram os śrāddha os ritos que são realizados desde o
momento da morte na casa. Portanto, essas fontes incluem o banho do morto, unção com manteiga e pasta de
sândalo, o fechamento dos orifícios com pedaços de ouro, as vestimenta nova e a deposição no solo com a
cabeça voltada para o sul; o rosto devia estar coberto quando a urna é levantada. O cortejo devia ser liderado
por aquele que carrega o fogo em uma vasilha de barro, enquanto é seguido por um indivíduo que carrega
alimento feito com gergelim, durante o trajeto, metade desse alimento devia ser depositado pelo filho em um
lugar específico na direção sul em nome de Yama. Depois de chegar ao campo de cremação, aqueles que
carregaram a urna deviam varrer o lugar e preparar a pira; depois que o cadáver era colocado sobre a pira
devia-se conferir se a cabeça estava voltada para o sul e, só então, o rosto era descoberto e a manteiga era
derramada nas narinas e boca do morto, com uma folha de erva kuśa. O corpo devia, então, ser tocado, a
esquerda, direita, cabeça e pés com um cesto e uma colher, antes do fogo ser aceso pelo oficiante da
cerimônia, que devia se aproximar pela direita, com a cabeça voltada para esquerda; com o joelho esquerdo
dobrado ele devia tocar a boca do morto com a tocha acesa e recitar um mantra do Yajurveda [V. 13]. Durante
o banho ritual, além de repetir o nome do morto eles deviam fazer uma oferenda de sementes de gergelim e
recitar um mantra do Kātyāyanasmti [XXII. 4]: “Não lamentai o efêmero; pois que essa é apenas uma forma
de vida (diferente)”. Nessa mesma fonte, são descritos os rituais śrāddha necessários em caso de morte
violenta, que inclui suicídios, assim como mortes que tenham ocorrido fora do país.
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fórmula. Esses diferentes ritos eram realizados da direita para esquerda. Com a parte da outra
mão (i.e. esquerda) entre o polegar e o indicador, uma vez que ele usava o cordão sacrificial
sobre seu ombro esquerdo, ou com a mão direita, que ele segurava com a esquerda, ele
oferecia a água arghya aos Patriarcas com palavras dirigidas aos pais, avós e bisavós. Antes
disso, ele devia ter oferecido água aos ancestrais (brâmanes). Depois que a água arghya era
derramada, ele devia recitar um verso. Enquanto vertia o que restou nos três vasos arghya, ele
devia umedecer o rosto com a água se desejasse ter um filho. O oficiante não devia pegar o
primeiro vaso. Nesse momento, eram oferecidos perfumes, guirlandas, incenso, luzes e vestes
aos brâmanes.
Após ingerir algum alimento, e tê-lo untado com manteiga, ele pedia permissão
para fazer a oferenda ao fogo. Caso a permissão fosse concedida, o oficiante a oferecia ao
fogo ou às mãos dos brâmanes. Quando eles estivessem saciados, ele devia recitar os versos
que contêm a palavra mel — madhu [RV I. LXXXX. 6-8], e o verso [RV I. LXXXII. 2]. Após
perguntar-lhes se estavam satisfeitos e retirar o alimento, aquele alimento do qual ele tivesse
se servido junto do sthālīpāka era usado para fazer massa, o restante devia ser oferecido aos
brâmanes. Depois que eles o aceitavam ou o deixavam para o oficiante, e terminavam de se
alimentar, ele devia, antes deles terem tomado água (em alguns casos depois), oferecer essa
massa para os ancestrais. Após espargir o alimento no solo e suspender o cordão sacrificial
sobre o ombro esquerdo, ele devia se despedir dos brâmanes, e dizer-lhes, “Recitai Om!
svadhā!” ao que eles responderiam “Om! svadhā” 180.
Assim, muitas oferendas deviam ser reunidas nessa ocasião e incluir alimento,
água, utensílios, roupas, perfumes, pára-sóis, sandálias, uma cama e uma vaca. Tudo era
oferecido em respeito ao morto — ao pai, mãe, avós e bisavós, paternos e maternos. As
oblações eram realizadas, os nomes dos antepassados invocados e as oferendas dadas ao
sacerdote principal. Um śrāddha semelhante, mas em menor escala, devia ser realizado todo
mês, preferivelmente na lua nova. Tais cerimônias culminavam ao final de um ano quando,
segundo a crença, o morto alcançou a Morada dos Patriarcas. Esse último rito é realizado de
preferência às margens do Ganges, ou em outro lugar sagrado. Uma oferenda anual aos
ancestrais era realizada todos os anos, geralmente enquanto o sol se encontrava no signo de
Virgem, durante a fase minguante da lua. Tratam-se de cerimônias curtas, mas realizadas, até
os dias atuais, por todo hindu que perdeu um ou os dois pais. O nandiśrāddha, que invoca as
bênçãos dos ancestrais devia ser realizado antes de festividades ou casamentos.181
180
181

Cf. Oldemberg (1892, p. 255, n.3 0).
Cf. Ghosh (1989, p. 147-149).
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Alguns estudiosos182 mencionam dois tipos de cerimônias dedicadas aos
ancestrais, o śrāddha que, como vimos, era específico para a linhagem do parente morto e três
gerações de ancestrais diretos; e o tarpaa, que também se dirigia aos ancestrais, mas de
forma generalizada, a todos os mortos independente de seu parentesco, tratava-se de uma
cerimônia de agradecimento pela vida, realizada por meio de oblações de água. Existiam
cinco tipos de tarpaa, dentre os quais, dois estavam associados aos ritos fúnebres, o
Diyapittarpaa e Yamatarpaa, que deviam ser realizados voltados para o sul. Todos os
tarpaa deviam ser realizados regularmente, versões mais curtas dessas cerimônias podiam
ocorrer durante as abluções diárias. Certas fontes consideravam os śrāddha e tarpaa
imperativos, pois a alma do morto e os vivos podiam ser prejudicados se tais ritos não fossem
observados. Nesse caso, um preta (alma, espírito do morto) corria os risco de se tornar um
piśāca.
3.2 O Morrer e a Morte nas Upaniad
A fase intermediária do período Bramânico foi marcada por uma mudança
sensível nas concepções filosóficas que regiam a religião védica. Essa modificação esteve
associada ao desenvolvimento de novas formas de pensamento filosófico, de caráter
especulativo e metafísico, que sucedeu e assimilou o ritualismo védico.
Algumas teorias consideram que o caráter distinto e, até certo ponto, antitético
presente nas concepções filosóficas registradas na literatura do período Bramânico, podem ter
sido um ressurgimento de elementos autóctones, que estiveram presentes na Índia no período
pré-védico e que, foram incorporados ao corpo literário védico na forma das Upaniad183,
consideradas, a partir de então, a porção metafísica dos Veda e, portanto, parte do saber
revelado. Essas fontes, mais tardias que os Sa)hitā e os Brāhmaa, foram acrescentadas aos
Veda — junto à porção dos Ārayaka — por volta dos séculos VIII e VII a.C.
182

Ver Ghosh (1989, p. 151-159).
Monier-Williams (1999, p. 201) traduziu o termo como “sentar-se próximo (aos pés de alguém para ouvir
suas palavras)” [da raiz upa, sentar-se; ni, embaixo; e ad, próximo], o que indica a relação estabelecida entre
um mestre e seu discípulo, que deve ouvir o conhecimento secreto aos pés de seu guru. Max Muller (1884, p.
30-32) acrescentou tratarem-se das doutrinas secretas, ou dos títulos dos tratados filosóficos que constituem o
jñānakānda, a parte do conhecimento, em oposição ao karmakānda, a porção das cerimônias (sacrifícios) dos
Veda. Segundo esse estudioso, alguns filósofos indianos consideram a origem do nome como derivada da raiz
sad, no sentido de destruição, pois tais tratados eram capazes de destruir o desejo e a ignorância; ou no sentido
de aproximar-se respeitosamente, uma vez que o conhecimento de Brahman se aproxima daquele que o busca
por meio das Upaniad. Coomaraswamy (1932, p. 65-66), forneceu a mesma tradução sentar-se junto a e
lembrou que embora essas fontes sejam consideradas mais recentes que os três Veda, não se pode afirmar que
a doutrina essencial das Upaniad não tivesse sido ensinada anteriormente, por aqueles que possuíam as
qualificações necessárias, daí sua interpretação tradicional como “doutrina secreta”ou “mistério” — rahasya.
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Assim, a tradição bramânica considerou as especulações das doutrinas presentes
nas Upaniad uma exposição do conhecimento secreto dos Veda, que era preservado entre um
número restrito de sábios. O período de desenvolvimento do pensamento presente nas
Upaniad esteve associado à região do vale do Ganges, época em que a Índia presenciou a sua
segunda fase de urbanização.
Nas Upaniad, o conhecimento do Absoluto é transmitido na forma de diálogos
entre um mestre e um discípulo. Nesse período, o conhecimento mais elevado não é mais
restrito aos sacerdotes brâmanes, pois existem Upaniad em que um katriya é quem detém e
transmite esse saber a um brâmane. Nessas interlocuções está contido o arcabouço
especulativo que fundamentou os sistemas filosóficos ortodoxos, chamados Darśana, assim
como muitas das concepções presentes nas escolas heterodoxas que, posteriormente,
rejeitaram as postulações védicas, como o Budismo que será tratado mais à frente.
Como vimos, durante o período védico, o ritualismo era considerado fundamental
à manutenção da ordem universal, mas nessa época, ele adquire um novo sentido. Além do
rito externo e mecanicista monopolizado pelos brâmanes, existem sábios que propõem um
novo tipo de sacrifício, de caráter individual e internalizado. Nesse sentido, o rito individual,
possui eficácia igual ou maior que aquele oferecido aos deuses, posto que o próprio homem é
um microcosmo do Universo. Essa relação permeia o desenvolvimento da metafísica presente
nas Upaniad. 184
Há conceitos desenvolvidos durante o período Bramânico, e outros que assumiram
novas significações, que são fundamentais à compreensão das exegeses presentes nos
Brāhmaa e na literatura posterior. Tais conceitos estão diretamente associados às questões
que envolvem o Morrer e a Morte e, embora envolvam traduções variadas e interpretações
extremamente complexas, serão abordados de forma sucinta, a seguir, com o único propósito
de favorecer a compreensão da discussão subseqüente.
Entre os principais conceitos abordados pelo pensamento filosófico desse período
está Brahman (geralmente traduzido como o Absoluto), que é concebido como a essência
suprema do universo, manifesto em toda criação do mundo físico; e a concepção de ātman (o
si-mesmo). A busca dessa essência universal e a liberação do mundo fenomênico e dos ciclos
de reencarnação (sa)sāra) é um elemento recorrente nos sistemas filosóficos e religiões que
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Nesse sentido, como observou Renou (1942, p. 15), as Upaniad desenvolveram-se sobre um plano que o
estudioso acertadamente denominou meta-ritualismo. Para uma análise dessa temática ver Simonelli (1982, p.
455-466).
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se desenvolveram no subcontinente indiano a partir dessa época. No Hinduísmo, a liberação é
chamada moka (liberação), no Yoga, samādhi, e no Budismo, recebeu o nome de nirvāa.
O ta védico — ordem universal, será transformado, nessa época, na concepção de
dharma, a Lei sagrada, a retidão ética capaz de regular e preservar a sociedade e o universo.
Da mesma maneira, o karman — ação —, que no período védico refere-se à ação ritualística,
ao ato sagrado do sacrifício, torna-se um termo recorrente da literatura posterior às Upaniad,
que corresponde aos efeitos das ações — boas ou más —, do indivíduo, e que são
determinantes do seu futuro.
O karman adquiriu uma conotação associada ao renascimento, que germinou nas
teorias de transmigração mais tardias. Um aglomerado de impressões, os sa)skāra, não
desaparece com a morte do indivíduo, mas o predispõe a um tipo de renascimento, prédeterminado pelas ações passadas, no mundo fenomênico. Essa sucessão de transmigrações é
denominada sa)sāra, o ciclo de reencarnações. O sa)sāra, em uma concepção mais ampla e
tardia, está associado, em certos sistemas de pensamento, ao mundo ilusório, o māyā,
enquanto manifestação dinâmica da transitoriedade em que está imerso todo o indivíduo que
ainda não encontrou Brahman. 185
No início do período Védico, como antes observado, a morte não recebeu muita
atenção, pois o homem védico estava mais voltado à celebração da vida na terra e sua
preocupação era a busca da longevidade, os meios de alcançar os cem outonos e a abundância
em todas as esferas. Nesse sentido, os rituais védicos estiveram centrados nos sacrifícios e
devotados à ordenação do cosmos por meio da intercessão ritualística realizada por membros
da classe sacerdotal. Acreditava-se que a morte, a destruição e a doença podiam ser
controladas ou afastadas por meio do poder dos sacrifícios aos diferentes deuses. Ao falecer, o
morto seguia seu caminho até os reinos celestiais e ali permanecia entre os ancestrais. Aos
sacerdotes cabia assegurar os favores dos deuses e dos ancestrais mortos, por meio das
consagrações e dos atos expiatórios oferecidos periodicamente.
Ao longo dos séculos, a morte passou a receber maior atenção e tornou-se, no
período Bramânico, uma das principais áreas em que a especulação metafísica se deteve. Ao
buscar explicações para a existência do universo manifesto, os sábios refletiram sobre o
princípio não-manifesto. Assim, é possível verificar que o desenvolvimento e a representação
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Ver Filippi (1947, p. 6-8), que menciona a descrição fornecida no segundo kā3a do Garu3apurāa [II. 32.
71], chamado pretamañjarī, que diz: “então ele sucumbe à morte e renasce: assim ele gira qual vaso d’água na
roda da existência”.
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cada vez mais elaborada do deus Yama, nas fontes textuais, refletem uma preocupação
crescente com os elementos filosóficos que envolvem o morrer e a morte na Índia antiga.
O próprio desenvolvimento do conceito de reencarnação, no período Bramânico,
forneceu as bases para tornar Yama preponderante. A partir das teorias transmigratórias, o
domínio desse deus se ampliou, assim como suas funções. Yama cresceu em poder e, com ele,
a necessidade de sacrifícios apropriados para propiciar o deus, a fim de que o homem pudesse
se libertar do ciclo de reencarnações.
Contudo, mesmo os deuses em seus paraísos celestiais, após determinado período
de tempo, morriam e reencarnavam em diferentes planos, de acordo com seus méritos. Este é
o epicentro dos questionamentos metafísicos do período, pois se até mesmo os deuses,
considerados imortais nos Veda, irão falecer, qual era a saída, qual a verdadeira Imortalidade?
Essa questão recebeu a atenção dos maiores sábios do período Bramânico e seu conhecimento
foi revelado nas Upaniad.
A única maneira de libertar-se do sa)sāra era esgotar os karman e alcançar o
mais elevado conhecimento do ātman. A verdadeira partida, a libertação, não se dava em um
plano paralelo ou superior — um paraíso —, trata-se isto sim da completa extinção da
condição humana do retorno ao princípio, ao Absoluto.
Durante o período Bramânico, o modo como eram realizados os ritos fúnebres
para o morto e sua atitude derradeira eram consideradas determinantes em sua jornada e
capazes de condicionar sua nova forma de existência. Daí a importância das exéquias, que se
tornam indispensáveis durante a partida do homem ao outro mundo.
Embora Yama seja mencionado de forma recorrente nas Upaniad, é na
Ka4hopaniad [I-IV]186 que está claramente refletida a mudança de paradigma em relação ao
Morrer e a Morte no período Bramânico. O célebre diálogo entre Yama e Naciketas, cuja
semente, como vimos, está presente no hino [CXXXV] do gveda e no Taittirīyabrāhmaa
[III.11.8] será apresentado de forma abreviada a seguir.
O contexto em que se desenvolve o diálogo entre o deus da morte e o jovem
brâmane Naciketas decorre do sacrifício realizado por seu pai, Usant, filho de Vājaśravas, que
desejava obter favores celestiais. O sacerdote brâmane decidira renunciar a tudo aquilo que
possuía, e ao perceber as intenções do pai, Naciketas perguntou por três vezes ao pai para
quem ele seria oferecido e recebeu, do pai tomado pela raiva, a resposta de que será entregue
à Morte (Yama). Ao que o filho resignado responde que irá como o primeiro, à frente de
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Esse estudo foi realizado a partir das traduções de Renou (1942, p. 132-141) e Max Muller (1884). Ver
também Winternitz (1962, p. 228-229).
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muitos que ainda irão morrer. Entretanto, pergunta o que Yama poderia fazer dele nesse
momento. O pai, ao pronunciar tais palavras, teve que cumpri-las e enviou o filho ao reino de
Yama.
Naciketas chega à morada de Yama Vaivasvata, mas não há ninguém para recebêlo. Após três noites, Yama retornou e, ao constatar que o jovem brâmane não desfrutara da
sua hospitalidade e não se alimentara durante todos esses dias, lhe ofereceu três favores. Ao
primeiro, Naciketas pede que apazigúe seu pai Gautama para que ele não lhe queira mal e o
receba bem, depois que ele retornar do reino de Yama. Tal desejo é concedido. Como
segundo favor, o menino pede que a Morte lhe ensine o sacrifício que faz o homem alcançar o
mundo celestial, o local em que o sofrimento, a velhice e a morte não existem. O Senhor da
Morte lhe explica o sacrifício ao fogo, o tipo, quantidade e disposição dos tijolos para o altar,
que é repetido de maneira exata pelo menino. A Morte satisfeita declara que tal sacrifício
receberá o nome de Naciketas e que aquele que realizar esse rito três vezes, que foi dedicado
aos três (pai, mão e mestre) e realizou os três deveres (estudo, sacrifício e caridade; ou os três
Veda) vencerá o nascimento e a morte. Após aprender e compreender esse sacrifício, aquele
que conhece (ou faz conhecer) tudo o que nasce de Brahman, obterá a paz eterna no paraíso
celestial. A Morte pede então que ele faça seu último pedido, e nesse ponto é que se
estabelece a diferença entre esta Upaniad e os hinos encontrados no gveda e no
Taittirīyabrāhmaa187. Nos hinos mais antigos, o terceiro pedido de Naciketas é uma
repetição do segundo. Mas na Upaniad, Naciketas pede a Yama que esclareça uma dúvida
em relação à morte de um homem, pois ele gostaria de saber se o homem, ao morrer ainda
existe, ou não existe mais. A Morte tenta então dissuadi-lo e lhe diz que até mesmo os deuses
no passado tinham dúvidas em relação a tal tema, pois que se trata de um assunto sutil e de
difícil compreensão. O jovem lhe diz que, certamente, Yama é o melhor instrutor para
ensinar-lhe sobre tal a tema, e que não há outro favor comparável a esse. A Morte lhe oferece
toda sorte de desejos materiais, progênie, animais, carruagens, longevidade e riqueza
incomparável (todos os elementos almejados pelo homem védico), mas diz que não lhe
pergunte sobre tal tema. Naciketas responde à Morte que todas essas coisas são efêmeras e
que desgastam os sentidos, que toda a vida é curta, por isso não as deseja, pois não trazem
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Na introdução de sua tradução, Muller (1884) diz que o texto do Ka4hopaniad é associado em alguns
manuscritos ao Yajurveda, em outros casos ao Sāmaveda. De forma geral, entretanto ele é considerado parte
dos Ātharvanopaniad. A razão para sua associação ao Yajurveda deve-se à presença da história de Naciketas
no Taittirīyabrāhmaayajurveda, que é narrada com a intenção de explicar o nome de uma determinada
cerimônia chamada Naciketas que, de acordo com o estudioso, foi utilizada como uma conexão para introduzir
as doutrinas das Upaniad.
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felicidade. O jovem deseja apenas tal conhecimento sobre a grande viagem, sobre o
insondável.
Sem ter êxito em tentar dissuadir o jovem brâmane, Yama inicia a revelação
daquilo que se tornara seu único desejo. O primeiro ponto tratado pelo deus da Morte é a
distinção entre aquilo que é apropriado e que é prazeroso, que ilude e aprisiona o homem. Ao
ponderar e renunciar aos prazeres, Naciketas, assim como o homem sábio, libertou-se do
caminho que leva os homens a perecer, pois escolheu o conhecimento em lugar da ignorância.
Em meio à ignorância o homem permanece qual um cego guiado por outros cegos.
O Senhor da Morte explica então que existem muitos homens incapazes de ouvir,
existem aqueles que ouvem e não compreendem, mas, ainda mais raro é o homem capaz de
ensinar sobre o ātman, inteligente é aquele que, pelo discernimento, é capaz de compreendêlo ao ser ensinado por um mestre. Yama descreve a natureza do ātman, que é o senhor da
carruagem, o corpo é a própria carruagem, o intelecto é o cocheiro, e a mente, as rédeas. Os
sentidos são os cavalos, e os objetos, os caminhos. Os sábios chamam aquele que desfruta tal
conjunto associado ao corpo, sentidos e mente, o ātman. Apenas aquele que tem um intelecto
com discriminação e a uma mente controlada e pura, pode alcançar o objetivo. Assim, ao
expor o caminho do Yoga, Yama revela que apenas aquele que mantém tal concentração dos
sentidos pode vencer os liames da morte e alcançar o ātman.188
Essa narrativa congrega elementos extremamente importantes para a compreensão
das transformações do pensamento indiano no período Bramânico. Fica claro que acima de
um substrato de crenças védicas foram sobrepostas novas concepções acerca do Morrer e da
Morte, que antes não tinham sido objeto de reflexão. Uma alusão à idéia de renascimentos
sucessivos pode ser observada no momento em que Naciketas pede a Yama para que seu pai o
acolha quando ele voltar (ao mundo dos homens), bem como na explicação fornecida por
Yama do sacrifício que o libertará do nascimento e da morte. A idéia da existência de tal
sacrifício ao Fogo, que recebeu o próprio nome de Naciketas, capaz de absolver o homem da
morte e levá-lo ao paraíso celestial, indica a permanência do substrato sacrificial védico, o
conhecimento secreto que os brâmanes sempre procuraram manter sob sua autoridade.
Assim, o jovem brâmane é apresentado como o detentor desse conhecimento de
caráter ritualístico – ele é capaz de memorizar perfeitamente o ritual, mas ao mesmo tempo,
ele deseja saber mais, ele quer conhecer o grande mistério da existência humana. Ao oferecer
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Renou (1942, p. 41) apresentou um epílogo da história, no qual se diz que “aquele que recitar esse grande
mistério num círculo de brâmanes ou piedosamente o fizer durante os ritos fúnebres, se prepara para a
infinitude”.
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toda espécie de riqueza material e desejos inimagináveis, ao tentar convencer o jovem a
escolher qualquer outro favor, Yama testa Naciketas, a fim de saber se ele é realmente digno
de conhecer o maior dos mistérios.189 Ao recusar os prazeres terrenos — aqueles sobre os
quais os sacerdotes védicos se debruçavam e na busca dos quais eles realizavam tantos
sacrifícios —, Naciketas deixa clara uma mudança na hierarquia de valores. O saber mais
elevado está muito além dos sacrifícios cotidianos — o verdadeiro sacrifício deve ser
realizado no interior do homem. Esse caráter inquiridor do jovem associado à capacidade de
compreender o conhecimento oferecido por um mestre verdadeiro, capaz de revelar o
caminho para a libertação e o encontro do ātman, fazem de Naciketas o discípulo ideal.
Trata-se certamente de uma das mais belas narrativas sobre as questão que
envolvem o Morrer e a Morte, pois é a própria Morte quem ensina ao homem como se tornar
imortal. Não mais a imortalidade dos deuses, posto que mesmo estes estão fadados a morrer -,
mas a imortalidade verdadeira, aquela que está além da criação, além do mundo fenomênico e
de qualquer teorização.
Assim, como pudemos observar, ao caráter inicial do deus Yama, o Senhor da
Morte, foram acrescidas características que respondiam às questões filosóficas que se
desenvolveram no período Bramânico. Diferente do caráter heróico e iniciático do primeiro
homem a transpor o caminho da morte e deus de um dos paraísos celestiais, nos períodos mais
tardios, o Senhor da Morte passou a ser apresentado como um juiz austero, cuja função esteve
voltada à deliberação sobre o destino do morto, de acordo com suas ações passadas. Nessa
época, ele recebeu o epíteto de Dharmarāja — o rei do dharma, senhor da lei, da justiça e das
virtudes. Yama passa a ser temido, pois qualquer falta, pode desagradá-lo. Ao analisar os
extratos lendários mais tardios, observamos os demais acréscimos que ao longo dos séculos
transformaram Yama num deus punitivo e terrível, o deus da morte e dos infernos190.
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Cabe notar aqui um paralelo narrativo, que pode ser verificado na Vida do Buda – no célebre episódio
chamado Vitória sobre Māra — no qual ele derrota os exércitos e as tentações enviadas pelo ser maligno
(morte) para distraí-lo, momentos antes de atingir a Iluminação. Assim como Naciketas, o Buda reconhece que
tais coisas são ilusórias e não deseja mais permanecer ligado ao mundo fenomênico, essa é a condição
elementar para alcançar o conhecimento.
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Para uma elaborada descrição dos infernos, do tempo e tipo de inferno que cada infrator devia permanecer,
assim como, do tipo de animal que ele se tornava e, se reencarnado na forma de homem, o tipo de doença a
que estava sujeito, de acordo com a infração cometida, ver os Vaiavadharmaśāstra [XLIII; XLIV; XLV].
Sobre o tema ver Ghosh (1989, p. 197-207), que apresentou excertos presentes nos Purāa; e também Filippi
(1947, p. 191-203). No Budismo são mencionados dezesseis deles [Abhidharmakośa]. Ver Monier-Williams
(1988, p. 207) que mencionou na cosmogonia budista o terceiro paraíso habitado por seres chamados Yamas.
Sobre o surgimento de conceitos escatológicos durante o período de florescimento do Budismo, ver
Bhattacharji (1970, p. 68).
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3.3 O Morrer e a Morte na Poesia Épica e nos Purā a
Durante o período Bramânico, ou Épico-Bramânico, como vimos Yama adquiriu
características e funções mais específicas e que respondiam às novas demandas dessa época.
Assim, nessa fase mais tardia além de Yama, encontramos Kāla, M,tyu, Nir,ti, e também
Antaka, Śamana ou Śani, em excertos que tratam da temática do Morrer e da Morte.
Menções ao deus da Morte e ao seu séqüito são encontradas com freqüência na
poesia épica indiana, no Rāmāyaa191 e no Mahābhārata192, bem como nos Purāa, cuja
cronologia é atribuída a um período mais tardio. Contudo, em razão da extensão desse corpo
literário e do corte cronológico ao qual procuramos nos ater nesta pesquisa, foram apenas
levantados alguns excertos considerados mais relevantes à análise da temática aqui abordada,
capazes de revelar, de forma sucinta, as práticas funerárias e as mudanças a que estiveram
sujeitas as divindades associadas ao Morrer e a Morte.
Nos épicos, Yama governa o seu reino, que congrega todos os homens e preserva
o registro de todos seus atos. Cada alma que ali chega, conhece por meio de Citragupta — seu
escriba —, o tempo que passará junto a Yama e os Patriarcas, para depois retornar ao mundo
dos vivos. Assim, Yama administra sua morada com justiça e dá a cada um que chega, aquilo
que fez por merecer. Nesse período, ele assume seu caráter mais ameaçador e passou,
definitivamente, a ser descrito como o governante dos infernos.
Sua descrição, no entanto, pode diferir consideravelmente. O deus pode surgir
com aparência feroz e amedrontadora, com coloração verde-escuro e olhos penetrantes, os
cabelos presos num coque e coroado, seus trajes púrpura — vermelho-sangue, e carregar
consigo um laço, com o qual aprisiona a alma dos mortos. Seu veículo, por vezes, pode ser
um búfalo, e Yama pode aparecer com várias armas, símbolos de seus poderes. Por outro
lado, é descrito como uma criatura bela, com vestes amarelas, os olhos vermelhos e os cabelos
presos e decorados com uma flor vermelha, radiante qual o sol. Essa aparente discrepância é
considerada decorrente das diferentes formas que o deus assumia, de acordo com as
características do indivíduo que ele iria buscar — se virtuoso ou malfeitor.193
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Ver a tradução de Griffith (1870-1874); e J.L. Shastri (1970-).
As traduções consultadas foram: Kisari Mohan Ganguli (1883-1896); P.S. Satri (v. I-XVIII, Madras, 19311933); para os Livros I ao V, Van Buitenen (1973-8); e os livros XI e XII, Fitzgerald (2004).
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Cf. Fonseca (2001, p. 1-8), disponibilizado pelo próprio estudioso. O pesquisador apresentou uma análise dos
diferentes aspectos da Morte, primeiro no campo semântico e em seguida no plano mitológico. Assim como
observou o autor, Yama viria da raiz YAM [“manter sob controle”, “prender”, “restringir”, “governar”,
“conferir”, “julgar”, “punir”], e esse caráter da morte implicar num “julgamento das ações do indivíduo estava
associada às vivências arcaicas dos indo-europeus”, e sobreviveu “entre as culturas que deles descenderam”.
Enquanto o substantivo comum, yama, designava as rédeas e o condutor dos carros no gveda, no período
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Assim, no Rāmayana as funções de Yama se ampliam e são divididas com Kāla,
Antaka e M,tyu, cada qual a simbolizar um aspecto específico da personalidade de Yama,
intimamente associados ao mecanismo do destino e à imagem temível do deus que
compreende o Tempo (Kāla), o Findar (Antaka) e a Morte (M,tyu). Ao chegar ao final da
vida, com seu tempo esgotado, o homem era visitado por Kāla e Antaka, este último
anunciava seu fim, e M,tyu o encaminhava para o outro mundo. O vasto reino de Vaivasvata
(Yama), a terra dos mortos, é descrito em detalhe.
No Rāmāyaa também ficou ainda mais evidenciada a dicotomia entre a morte
prematura — acidental ou violenta, e a morte em idade avançada, daqueles que completaram
seu tempo nesse mundo — como vimos, um elemento presente desde a época védica194. Na
poesia épica, a maior parte das mortes se dá em combate e existem referências aos funerais
dos guerreiros. No Rāmāyaa, encontra-se uma das menções sobre esses ritos fúnebres, existe
uma breve descrição da cerimônia realizada após a morte de Rāva+a, o raptor de Sita, a
esposa virtuosa de Rāma, que após combater Yama, M,tyu e Kāla, acaba por ser morto pelo
herói. O funeral do demônio, no poema, é realizado estritamente de acordo com os rituais
védicos: ele foi cremado e seu irmão Bibhī%a+a oficiou a cerimônia. Na narrativa
[Yuddhakā3ha CXI.101-21], Rāva+a foi colocado em uma urna de ouro, decorada com
símbolos divinos e fragrâncias; brâmanes carregaram os fogos domésticos e conduziram o
cortejo, junto do irmão do morto, a recitar os hinos fúnebres, todos com os rostos voltados
para o sul. No campo de cremação, o corpo do demônio foi deposto sobre uma plataforma
Bramânico, ele foi imbuído do sentido de julgar e restringir — conceitos que mais tarde foram desenvolvidos
pelo Yoga, como regras ou preceitos éticos [os yama e niyama]. Por sua vez, o nome Kāla deriva da raiz KAL
[“calcular”, “enumerar”], e designa o Tempo — o tempo de vida, duração ou o fim da vida, a própria Morte.
No campo iconográfico, encontramos poucas representações de Yama. Entre as que foram preservadas,
existem alguns exemplares em pedra nos templos do sul da Índia. Entre as mais antigas há um templo de
Dharmarāja em Māmallapuran em Tamil Nādu, da segunda metade do século VII d.C., durante o período
Pallava, embora não possa ser ainda comprovado, é possível que pudesse se tratar de um antigo monumento
fúnebre erigido para a realeza — que mais tarde, durante a dinastia CoEa foram chamados pa??ippa3ai. Um
relevo de pedra escura polida, típico do período NoEamba — século IX d.C, retrata o Rei dos Mortos. Nele,
Yama aparece com sua esposa sobre seu búfalo, entre as nuvens e cercados por seu séqüito. O painel é parte de
um relevo que teria contido os regentes das oito direções — os a4adikpāla, dos quais somente outros dois
restaram. Ver Huntignton (1985, p. 310, 338-339, fig. 14.25; 15.25; e para uma pedra de herói fig.15.27).
194
Como observou C. A. Fonseca (2001) Yama estava associado ao primeiro tipo de morte, o final abrupto da
vida e a concepção de passagem para um outro mundo, surge de modo repentino e definitivo dentro de um
esquema de ações em curso —a vida de uma determinada personagem chega ao final em virtude de um
julgamento de méritos e deméritos. O estudioso acredita que, nesse sentido, os elementos do cenário das
manifestações de Yama e os dados que estruturam o comportamento do personagem destinado a morrer são
altamente disforizantes, pois aqueles que morrem por ação de Yama eram, de certo modo, qualificados
negativamente. Por outro lado, a Morte que se apresenta ao herói Rāma, possui outro perfil, aquele que vem
buscar o protagonista desse épico, é Kāla, o Tempo que a tudo destrói — que remete a uma concepção mais
sutil de passagem, em virtude de sua identificação com o Tempo. O virtuoso herói havia cumprido seu tempo
entre os humanos e, portanto, devia retornar para junto dos deuses — o que Rāma aceita sem hesitar. Assim,
segundo o pesquisador, Kāla representa um aspecto positivo da Morte, que chegou no momento apropriado,
após o esgotamento natural do corpo físico.
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espaçosa e, em seguira, a pira funerária foi erigida, com madeira de sândalo, ervas aromáticas
e lótus, recoberta pela pele de antílope. Um altar foi construído no sudoeste e o fogo sagrado
instalado no lugar apropriado. Em seguida, foram realizadas oferendas aos ancestrais de
Rāva+a, e “coalho e manteiga derramados nos ombros do morto (...) as vasilhas de madeira
(...) conforme as regras”. Depois uma cabra foi sacrificada, como ensinado pelos grandes ri
e, a seguir, seu rosto foi recoberto com um tecido molhado com a gordura do animal; o irmão
e outros companheiros do morto recobriram o corpo com tecido e todo tipo de grão torrado. O
oficiante acendeu, então, a pira funerária. Não há menção à cerimônias póstumas — śrāddha.
A realização desses rituais também não aparece descrita nas narrativas após a morte de Rāma.
A personalidade de Yama revela suas múltiplas facetas no Mahābhārata, tanto seu
aspecto benevolente e doador da longevidade, quanto seu reino temível e repleto de tormentas
estão presentes. Yama se revela justo e benevolente na célebre história de Sāvitri e Satyavān
[Vanaparvan CCLXIX]. Trata-se de uma interessante narrativa que apresenta um modelo
idealizado de devoção conjugal capaz de triunfar sobre a própria Morte.
Além dos aspectos mencionados, Yama figura na literatura épica também como o
Dharma, ou Dharmarāja, a forma majestosa com que testemunha e julga os atos dos homens,
aquele que, de modo justo e imparcial, mantém a ordem universal e observa a retidão dos
corações humanos. Ainda no Mahābhārata, é verificada uma aproximação do deus da Morte,
ao deus Śiva da tríade hinduísta. Yama se transforma em Kāla, e um dos aspectos de Śiva é
Mahākala. A existência temporal pressupõe a morte. Assim, o tempo, Kāla e Yama estão
intimamente ligados195. Sob seu aspecto mais temível, Yama é descrito acompanhado da
Morte e de uma centena de enfermidades.
Durante a época de consolidação do Hinduismo, Yama é cada vez mais associado
às dimensões sombrias e ao inferno, e não mais ao paraíso celestial, mas a um local de
sofrimento, talvez sob influência das crenças populares. O aspecto amedrontador do deus, tem
por função moral levar o homem a trilhar um bom caminho. Seus mensageiros são chamados
yamadūta e o número de infernos cresceu consideravelmente.
Nos Purāa, as referências sobre o deus são encontradas como Kāla e
Dharmarāja. O aspecto amedrontador de Yama e de seus mensageiros aparece retratado
seguidamente. Um exemplo pode ser encontrado nos Bhacchivapurāa196 [Pūrvaka3ha
XXXXVI-], no qual se diz que as divindades do seu séqüito encaminham os virtuosos e os vis
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Ver o Vaiavadharmaśāstra [XX. 42-53].
Conforme recomendado pela Profa. Lilian Gulmini (informação verbal), pontuamos que a estudiosa observou
que alguns autores também costumam grafar essa fonte textual como Bhatśivapurana.
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pelo caminho que leva a seu reino, Yamaloka, também chamado Pitloka. Tal travessia é
descrita como árdua e dolorosa para os maus, enquanto os bons a realizam com facilidade.
Yama aparece aqui como Śamana - o apaziguador e, mais à frente como Śani - o destruidor,
filho de Vivasvat.
No Brahmāvaivartapurāa [Brahmākā3ha L], há uma narrativa em que uma
esposa virtuosa ficou viúva antes do tempo e, então, perguntou ao deus Vi%+u, qual a razão
para a morte repentina de seu esposo. Esse deus, chamou Yama, M,tyukanyā e Kāla para que
explicassem a Mālāvati o motivo da morte do marido. Diz-se que Yama foi o primeiro a
chegar, acompanhado da Decrepitude e da Doença Fatal e explicar à jovem viúva que eles
eram os responsáveis por todas as mortes, no entanto, naquele caso, eles não eram totalmente
culpados, pois a morte devia chegar para todas as criaturas no tempo (Kāla) apropriado, e que
a Morte (M,tyukanyā) vinha buscar todos os seres. A jovem M,tyukanyā aparece, então,
descrita como uma névoa escura, trajada de vermelho, casta, compassiva e bela, possui seis
braços. Ela declarou que era muito apegada ao esposo Kāla e que seus sessenta e quatro filhos
obedeciam as ordens de seu marido. A viúva, indignada, perguntou-lhe então como podia ser
capaz de roubar o esposo de outra mulher, ao que M,tyukanyā respondeu ser sua função, mas
que se a ira de uma mulher casta e devotada recaísse sobre ela e a consumisse, ela realmente
ficaria feliz por se livrar desse dever detestável, mas que a viúva devia perguntar primeiro a
Kāla. Ele, por sua vez, surgiu em sua forma infinita — Mahākāla197, com seis rostos,
dezesseis braços, vinte e quatro olhos e seis pernas, sua aparência era amedrontadora mas, ao
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Nesse aspecto do mito, que se difundiu no Hinduísmo posterior, o Tempo Infinito, transcendente e eterno,
Mahākāla é, na concepção de algumas escolas filosóficas indianas, a primeira condição para a existência do
universo. Aparece personificado em sua forma estática, como Śiva — o yogin supremo e, em sua forma
dinâmica ou cosmológica, como Śiva Na4arāja, o senhor da dança cósmica — da criação e transformação.
Assim, associado à fração temporal ou limitada, o Tempo, que surge a partir da manifestação de sua força ou
potência — Mahākālī —, o tempo relativo é chamado Kāla e associado a Yama, os conhecidos Senhores da
Morte – nesse caso, diz-se que Śiva, ou a Morte, dança nos campos de cremação e nos campos de batalha. A
Ver Ghosh (1989, p. 1-10); e Fonseca (2001, p. 7-8).
Uma representação escultórica de Kāla, que pode ser observada no templo de Kailāsānatha, pertencente às
cavernas de Ellora, na Índia — datada do século VIII d.C. Nessa imagem entalhada na rocha, o deus é
apresentado com corpo de esqueleto ornado com colar, brincos e sentado sobre dois homens mortos ou
agonizantes — um em seu colo, outro em sob seus pés, num grau elevado de realismo. O deus e sua esposa —
Kālī, a senhora do Tempo, geralmente são representados com um colar de crânios, o que evidencia seu caráter
inevitável, como aqueles que devoram seus filhos. Para a representação ver S. Huntington (1985, p. 349,
fig.16.8).
As representações de Mahākāla, por sua vez, foram incorporadas à iconografia budista mais tardia, em
esculturas e pinturas. Sua presença preponderante na região da Caxemira se difundiu pelo Tibet, Nepal e
alcançou a China e os demais países asiáticos que sofreram sua influência. Na maior parte dessas
representações, Mahākāla possui os atributos de uma divindade furiosa e escura, no entanto, ele representa o
aspecto protetor de Avalokiteśvara e geralmente se encontra junto à entrada do edifício. Assim, revela
elementos comuns às duas tradições — hinduísta e budista. Essa divindade figura entre os dharmapāla, os
protetores da Lei (dharma) budista, encarregados de subjugar os inimigos da doutrina. No Budismo tibetano,
ele também veio a ser considerado o guardião dos siddha e lamas e do conhecimento esotérico. (Huntington,
p.383, e pr.21). Para representações tibetanas, ver Heller (2001, p. 87).
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mesmo tempo, radiante como um sol. O Tempo, então, se dirigiu à jovem mulher e lhe disse
que ele mesmo não sabia o que havia ocorrido com seu esposo, mas que todos eles — Yama,
M,tyukanyā e Kāla, eram todos servos daquele que também criara Brahma, Vi%+u e Maheśa
— a tríade hinduísta. Se até a própria Natureza temia o Ser Supremo, somente ele era capaz
de conhecer a verdadeira causa da vida e da morte e, portanto, apenas ele podia restaurar a
vida de um morto.
4. Sobre a Lamentação do Morto na Índia Antiga
Ao longo do estudo sistemático do Morrer e da Morte na Índia antiga,
especialmente focado no período Védico-Bramânico e realizado com base nas fontes textuais,
foi possível observar que, embora não seja abordada com a mesma ênfase que na Grécia
antiga, a Lamentação era parte integrante dos ritos funerários desde o período Védico. Como
pudemos observar, a lamentação aparece de modo mais explícito, no Atharvaveda [VIII.
1,19], na estrofe da Prece para escapar dos perigos da morte e doença, em que as carpideiras
“com cabelos arrepelados, aquelas que a lamentar de forma lúgubre”, são descritas.
Na poesia épica, a descrição mais célebre do lamento fúnebre aparece no Livro XI
do Mahābhārata [Strīparvan XII-XXVI], o Livro das Mulheres198. Com a morte de
Duryodhana, a guerra cessa e o episódio seguinte é narrado o lamento das mulheres e os
funerais dos guerreiros mortos. O rei Dh,tarā%4ra, ao saber da morte de seus cem filhos no
campo de batalha, é tomado por um pesar indescritível, mas as cerimônias fúnebres devem ser
observadas e ele manda chamar a rainha Gāndhārī e suas noras. O sofrimento e lamento
ressoa em todas as moradias dos Pāñcāla e dos Kuru, as crianças e suas mães viúvas
lamentam copiosamente cada esposo falecido: “um sofrimento profundo preencheu o ar e
reverberou no céu; qual o fim do yuga dos mortais, o final do mundo é noite!”, Gāndhārī e as
mulheres seguem, numa procissão de lamento, até o campo de batalha e deparam-se com os
corpos massacrados de seus filhos e maridos caídos na planície tingida pelo sangue, na qual
chacais, abutres e corvos, os piśāca e rākasa preenchem o ar e devoram os inumeráveis
cadáveres. Defrontadas com o terrível espetáculo, a rainha e as mulheres da corte lamentam
pesarosamente, enquanto abraçam seus entes queridos. Muitas desfalecem e gritam ao ver os
corpos, outras batem com as mãos delicadas no peito, puxam seus cabelos soltos, outras,
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Ver Fitzgerald (2004, p. 42-76); alguns excertos em R. C. Dutt (1910, p. 302-311); e também Winternitz
(1978, p. 325-327).
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ainda, batem em suas cabeças desesperadas, enquanto observam a terra forrada de cabeças
decapitadas e corpos desmembrados. Algumas, ali mesmo, tiraram a própria vida.
Gāndhārī narra o episódio terrível e, finalmente, encontra seu filho Duryodhana, já
sem vida. A rainha desfalece e ao voltar a consciência abraça-o e lamenta convulsivamente
em meio ao sangue. Ela diz não lamentar seu filho, que lutou e morreu bravamente, mas, seu
esposo, envolto pela adversidade de perder todos seus cem filhos. Trata-se de uma passagem
de forte intensidade dramática, Gāndhārī, é incapaz de superar o sofrimento diante da morte
dos seus cem filhos. Tamanho é seu desespero, que ela amaldiçoa K,%+a (H,%īkeśa) que, em
trinta e seis anos, será o responsável pelo fim de sua própria família e progênie (o clã
Yādava).
Na porção XXVI do livro XI, os ritos fúnebres são narrados. Dh,tarā%4ra está
preocupado com todos os mortos cujos parentes não estão na região para realizar as
cerimônias póstumas. O pesaroso Yudhi%4hira, declara que os funerais devem ser observados
de acordo com os preceitos, tanto para os aliados quanto adversários, ninguém deverá ser
deixado no campo de batalha. São mencionados os preparativos para as exéquias: madeira de
sândalo e óleos perfumados, mantos de seda ricamente decorados, carruagens e lanças são
depositados ordenadamente nas piras funerárias; os reis, príncipes e nobres guerreiros,
dispostos em ordem, recebem as libações e são cremados, entre eles o monarca de Gandhāra.
Ao cair da noite o brilho do fogo de centenas de piras ainda ardia e dissipava a escuridão; os
ritos aos mortos foram realizados, enquanto o som do lamento e dos hinos sagrados se
misturavam ao ar noturno. Nesse trecho é mencionado que as oferendas para alguns dos
mortos foram feitas com cantos, alguns cantavam com os sāman, outros pranteavam de outras
formas, como as mulheres que lamentavam pesarosamente. Encerrada a cremação coletiva
todos se dirigiram ao rio Gangā, as centenas de viúvas retiraram suas jóias e, a lamentar,
realizaram as oblações e, por fim, o rei Yudhi%4hira fez o mesmo.
Conforme observado ao longo dos Veda, existe um elemento fundamental para a
compreensão do pesar diante da morte e daquilo que devia, ou não, ser digno de lamento. A
morte na velhice, encarada como a conclusão prevista para uma vida plena de realizações, não
devia ser lamentada. No entanto, as vidas tomadas repentinamente e ainda na juventude, sem
propiciar a chance de se completar uma vida e seus propósitos, era acompanhada, e ainda o é,
na atualidade, de enorme pesar e lamento.
Existia também uma clara distinção entre aquilo que se esperava ser uma reação
apropriada diante da morte, e a resposta emocional e descontrolada capaz de atingir até
mesmo o mais forte dos heróis. Pois, enquanto “os homens sábios, conscientes de que a morte
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é uma criação do Criador, nunca lamentam a morte” [Sabhāparvan VIII], até mesmo Arjuna,
o grande herói da batalha de Kuruk%etra, “não pode afastar as lágrimas e a desolação diante da
morte de seu filho, Abhymanyu” [Droaparvan LXX].
Nesse sentido, a morte de um filho é certamente causa de enorme pesar, talvez do
maior entre os sofrimentos que pode acometer um indivíduo, compartilhado por heróis e, até
mesmo, demônios. No Rāmāyaa [Yuddhakā3ha XCII], a reação de Rāva+a ao saber da
morte o filho Indrajit foi, inicialmente, de consternação, mas logo em seguida transformou-se
em profunda ira. A morte de um filho — especialmente do filho mais velho, certamente trazia
sérias implicações para a família, pois a perpetuação dos sacrifícios era ameaçada. Isso fica
claro, na exaltação de Rāva+a, ao lamentar e dizer que o filho levara seu nome à morada de
Yama; e então, “quem irá realizar seus ritos fúnebres? Pois, nesse momento, parece que é o
oposto que irá ocorrer”. Mais à frente, a morte do rei dos rākasa foi profundamente
lamentada por sua primeira esposa Mandodarī que, “acompanhada dos demais moradores do
palácio, teria corrido aos gritos e a bater no peito, para se atirar sobre o marido morto, a
lamentar alto e relembrar seus feitos passados” [Yuddhakā3ha CXI].
Referências mais tardias à lamentação aparecem, como vimos, no Garu3apurāa
[V.57-8], na qual o oficiante deve realizar um lamento bem alto enquanto atira cereal e
sementes de gergelim na pira funerária, pois isso agradava ao morto. Por outro lado, no
mesmo trecho, se adverte para que os enlutados não derramem lágrimas após a oferenda de
água, uma vez que o preta, uma vez liberto dos liames de parentesco, estava só e iria sofrer
com a lágrimas, portanto, não era mais apropriado prantear.199
Nesse sentido, o Vaiavadharmaśāstra [XX. 30. 50-53] registrou que “os
enlutados não podem ajudar o morto no outro mundo, portanto (os parentes) não devem
lamentar, mas realizar as exéquias da melhor maneira possível”.
Como vimos, alguns relatos antropológicos200 mencionam que no cemitério, um
local de desolação, não cessava de ressoar o ruído do choro e das lamentações.
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Cf. Ghosh (1989, p. 159).
Auboyer (1960, p. 270-275); e Casal (1956, p. 51). Como visto anteriormente, há também uma referência,
apontada pela primeira estudiosa, ao lamento da viúva acompanhado da destruição de seus ornamentos, em
sinal de luto, bem como menção a carpideiras profissionais, cuja descrição fornecida anteriormente, incluía o
bater no peito, o lamentar aos gritos e as danças realizadas com as longas cabeleiras desfeitas. Descrição
semelhante aquelas encontradas na Grécia antiga.
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5. Considerações sobre o Morrer e a Morte durante o Período Védico-Bramânico
A partir do que foi apresentado até o momento, podem ser evidenciadas algumas
questões essenciais da atitude védico-bramânicas diante do Morrer e da Morte. Os rituais
fúnebres realizados para o morto, registrados nos hinos védicos, tinham por função
restabelecer o equilíbrio entre aqueles que ficaram no mundo dos vivos e, ao mesmo tempo,
procuravam tornar a jornada do morto ao outro mundo, auspiciosa.
No início de sua vida, o homem, era recebido pelos pais e pelas divindades. Os
deuses, sábios e os ancestrais eram invocados, sacrifícios eram realizados com a intenção de
lhe propiciar uma longa vida. Ao atingir a juventude, ele era iniciado por um mestre e se
casava. Em sua casa, os ritos eram celebrados diariamente e, se tudo corresse bem, sua vida
seria próspera e longa. Aos poucos esse homem envelhecia, até que sua força e vitalidade
fossem finalmente consumidas201.
Nesse sentido, existia somente um tipo de morte natural, aquela decorrente da
idade avançada. O momento da morte devia tardar, não chegar antes do tempo e, caso isso
ocorresse, tentava-se fazer o morto retornar à vida e prolongar sua existência nesse mundo.
Na literatura védica, o tempo destinado à passagem do homem pela terra era de cem outonos.
O sofrimento que, inegavelmente, derivava da perda de um indivíduo próximo e amado,
procurava ser sublimado pelos ritos e sacrifícios póstumos, sob forma de reverência e
cuidados, diários ou periódicos, à memória dos mortos.
Qualquer morte prematura, antes dos cem anos, de acordo com a antiga concepção
bramânica, se devia aos efeitos das ações negativas e à propiciação inadequada das divindades
que zelam pela vida dos homens, ou da não observância de determinadas cerimônias
extremamente elaboradas que somente iniciados podiam realizar. Nesse sentido, a vida de um
homem refletia a soma de seus atos, que deviam ser pautados pela retidão, a fim de lhe
assegurar um bom caminho após a morte.
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Stevenson (1920, p. 135-138), observa que ao dormir o homem idoso não ficava mais na posição fetal, mas
estendido qual um cadáver (śavāsana), ele sonhava com amigos e parentes já falecidos e eventos do passado; e
também que caminhava até o sul na direção da morada de Yama, com guirlandas, flores, incenso e cânticos.
Como lembrou Filippi (1947, p. 107-109), o Āyurveda e a tradição popular desenvolveram uma série de
estratagemas premonitórios para reconhecer os sinais da morte, no entanto, o homem hindu devia ser capaz de
saber por si mesmo que seu final estava próximo. Em muitos casos, o moribundo se tornava um
āturasannyāsin, raspava sua cabeça, vestia mantos cor de açafrão e recebia os ritos iniciáticos, o ideal era que
a pessoa estivesse ainda consciente, para que os rituais fossem realmente eficazes, ver Garu3apuraa [II. 16.
2-3]. Existem relatos, segundo Parry (1989, p. 503), de que se um idoso hindu se recusa a morrer, ou
reconhecer a chegada da morte, ela tomará uma criança de sua família, incapaz de se defender dos ataques dos
yamadūta — os emissários de Yama —, que costumam arrancar violentamente a alma do corpo.
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Ao nascer foi seu pai que o apresentou aos deuses, agora, em sua partida, era seu
filho que celebrava os ritos fúnebres — antye4i, e as cerimônias dedicadas aos ancestrais —
śrāddha. Ao ser cremado, o próprio morto, que já não podia mais realizar os sacrifícios nesse
mundo, era oferecido ao fogo, a fim de que suas impurezas se consumissem e ele pudesse
atingir o mundo celestial202.
Por sua vez, aqueles que são considerados puros, como as crianças pequenas, com
menos de dois anos203, e os sannyāsin, aquele que já morreu ao renunciar ao mundo, não são
cremados, mas inumados — prática que ainda é realizada nos dias atuais.
Os renunciantes estão situados à parte desse sistema e dos ritos fúnebres, pois eles
não pertencem mais à cadeia genealógica, uma vez que renunciaram até mesmo à família.
Eles são inumados numa cerimônia solene, descrita da seguinte forma: abre-se uma fossa,
geralmente próximo à margem de um rio, nela se depõe o cadáver, geralmente em postura de
meditação (sentada), chamada samadhī; a cova é, então, preenchida com sal, que recobre seu
corpo até os ombros; somente a cabeça fica de fora e o crânio é fraturado com um coco, assim
a alma (jīva) alcança, com certeza, o mundo de Brahman, se ela ascender por uma abertura na
extremidade superior do corpo; ao redor da cabeça é, então, construído um túmulo, chamado
também de samadhī; ele se torna um lugar sagrado de peregrinação.204
Na Índia atual, acredita-se que o corpo desses homens santos continua a emanar
seus poderes e bênçãos, por essa razão eles são preservados e venerados diariamente nos
templos erigidos após sua morte — os mahāsamādhi. Existe um contraste entre o que deve ser
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Como lembrou Malamoud (1982, p. 443, 445), as “exéquias transformam o morto em vítima sacrificial”. O
rito funerário foi abordado, pelo autor, como um sa)skāra, um aperfeiçoamento, uma transformação do
cadáver em oblação, que o prepara para vida futura. Nesse sentido, o estudioso apresentou uma observação
importante: no caso dos sacrifícios propriamente ditos, a vítima é imolada em ritos extremamente elaborados;
nesse caso, entretanto, o objeto sacrificial já está morto. O autor lembrou que um animal é considerado apto ao
sacrifício quando completou sua dentição, da mesma forma, a criança só é cremada quando possui toda sua
dentição de leite completa — que no caso de outros textos está indicado pelos dois anos de idade.
203
Ver Mānavadharmaśāstra [V. 58, 67-70]. A criança morta que já possui dentes, ou ainda sem dentes, mas
que já recebeu a iniciação (tonsura) torna todos os parentes impuros (o mesmo ocorre no nascimento), assim,
devem ser observados três dias, antes das purificações. Se a criança não tiver dentes, nem foi iniciada, os
sapida ficarão impuros apenas por um dia e uma noite. A criança com menos de dois anos deve ser levada
por seus parentes para fora da cidade, ornada com flores e enterrada em solo puro, sem que se coletem os
ossos. Tais crianças não devem ser cremadas, nem receber oblações se tiverem menos de três anos, mas se já
possuírem dentes ou recebido o batismo (nāmakarman), a libação é opcional. Ainda hoje, se uma criança ou
jovem que não tenha se casado morrer, esse fato traz grande sofrimento para a família, pois se acredita que a
pessoa não conseguiu cumprir seu ciclo de vida. Sobre os jovens, o Vaiavadharmaśāstra [XX. 39] diz que
“todos os que ainda esperam por sua esposa estão proibidos de seguir (o parente morto) no caminho de
Yama”. No caso da morte de uma jovem que ainda não se casou, o Mānavadharmaśāstra [V. 72], prescreve
três dias de luto, aos parentes e ao noivo. Para um estudo do sepultamento de crianças e urnas de terracota em
posição fetal, que algumas vezes foram encontradas no solo das moradias, ver Singh (1970, p. 174). Para um
estudo mais recente sobre a transformação de crianças em heróis (vīru3u) entre as castas de pescadores no sul
da Índia, ver E. Schombucher (1999, p. 162-178).
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Cf. Malamoud (1982, p. 447-9)
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feito com o corpo de um homem comum — que deve ser cremado pelo fogo exterior —, e de
um sannyāsin, pois esse homem ao renunciar ao mundo, absorveu o fogo. Aperfeiçoado pelo
tapas, o fogo da ascese yogue, esse homem santo se libertou do ciclo dos renascimentos e
encontrou Brahman.205
Embora algumas mudanças tenham ocorrido ao longo dos séculos, os ritos de
passagem na Índia preservaram muito de sua tradição milenar206. Nesse sentido, as cerimônias
fúnebres hindus realizadas até os dias atuais procuram seguir os preceitos estabelecidos
durante o período Védico-Bramânico.
6. O Morrer e a Morte em Chaul: um testemunho antropológico recente
O sofrimento ocasionado pela morte de um ente querido é um fenômeno universal
e, como vimos, a observância de ritos que garantam a estabilidade do morto e o reequilíbrio
dos vivos é preservada e expressa de maneiras diversas em cada lugar do mundo.
Um desses olhares diante do Morrer e a Morte, nos foi revelado recentemente
durante o estágio de pesquisa desenvolvido no Deccan College Post-Graduate and Research
Institute. Durante a etapa de campo de 2005, no sítio arqueológico de Chaul207, litoral de
Mahārā%4ra, participamos de um antye4i, as cerimônias fúnebres de um hindu. Essa
experiência será descrita a seguir por estar diretamente associada à temática abordada nesta
pesquisa e por ter evidenciado a preservação dos principais elementos que permeiam as
exéquias hindus e os seus antecedentes védico-bramânicos, analisados neste capítulo.
Como veremos o lamento fúnebre, ainda tão vivo na Índia, é bastante diverso das
demonstrações de pesar existentes no ocidente, veladas pelo distanciamento e circunspeção.
Até os dias atuais, naquele país, o simples ato de levar uma das mãos à testa, ou à cabeça, é
visto, especialmente entre os mais idosos, como um mau presságio e algo a ser evitado —
205

Ver Monier-Williams (1890, p. 65); Eliade (1976, p. 217). Para casos de morte controlada de ascetas e seu
desaparecimento, ver Filippi (1947, p. 104-105, 172-177). Esse autor possui um interessante estudo
comparativo entre os monumentos fúnebres erigidos para os renunciantes e para os cakravartin. Segundo
Filippi (1991, p. 133-134), o momento da construção e número de tijolos a ser utilizados é calculado
astrologicamente, sua construção deve ser realizada à noite e acompanhada por cânticos sagrados e dança.
Sobre a discussão do dharma humano e o conflito entre a permanência no convívio social e a partida para a
uma vida de renúncia, antes da idade avançada, ver P. Olivelle (1995, p. 533-546). Um interessante estudo
sobre a morte dos sannyāsin hindus e dos walī sufis, é apresentado por H. Van Skyhawk (1999, p. 190-202). O
autor compartilha a idéia, acima citada, de que o asceta interioriza o sacrifício (tapas), e considera que o fato
do coco utilizado para fraturar o crânio do asceta morto ser ingerido como prasād (benção) pelos devotos
corrobora essa concepção, pois o corpo do homem santo é considerado um repositório do poder divino.
206
Essa idéia é compartilhada por Filippi (1947, p. 3), que em sua pesquisa considera os hindus modernos muito
próximos a seus ancestrais dos tempos proto-históricos, especialmente nas áreas rurais.
207
Os resultados do estágio de pesquisa e da etapa de campo em Chaul estão descritos no capítulo II do
Apêndice desta tese.
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trata-se de uma espécie de superstição, possivelmente, associada à lembrança dos gestos de
lamentação realizados há milhares de anos durante as exéquias de um morto.
O Morrer, a Morte e o Funeral da Sra. Patil
Nenhum dos integrantes da equipe de escavação do Deccan College e ainda
menos os membros da família Patil esperavam presenciar o funeral de sua matriarca durante a
etapa de campo de 2005. No entanto, infelizmente, a morte não poupou essa senhora tão
querida no pequeno vilarejo de Chaul, que junto de seu marido são carinhosamente
conhecidos na região como mammy e daddy — mãezinha e paizinho.
Durante a etapa de 2004, no ano anterior, a equipe dirigida pelo professor Gogte
havia escavado uma quadra no terreno dos Patil — CHL-P. A generosidade dessas pessoas
simples logo se revelou no trato diário, no chá com leite e especiarias — que mammy
preparava para todos, pela manhã e à tarde.
Assim, no ano de 2005, por insistência do casal, todo o equipamento e material
para a realização dos trabalhos de escavação foi novamente guardado na varanda da frente da
casa, lugar em que todos os dias pela manhã eram feitos os registros dos artefatos coletados
no dia anterior. Não foi diferente nessa etapa de campo e, embora a nossa quadra CHL-V
ficasse a cerca de 30 m dos Patil, no terreno vizinho, essa senhora sorridente vinha todos os
dias nos trazer um chai. Mammy gostava de passar uns minutos e conversar, especialmente
com Rukshana, doutoranda do DC e especialista em cerâmica. O meu desconhecimento da
língua local — o marathī, infelizmente impediu-me de conhecê-la melhor. Mesmo que lhe
fosse dito para não se dar ao trabalho de trazer o chá, pois um dos meninos que auxiliavam na
escavação podia ir buscá-lo, ela aparecia pontualmente com as xícaras, a garrafa e o sorriso
inesquecível. Antes da fatalidade, o casal havia nos convidado para um jantar vegetariano
num dia sagrado do calendário hindu que marcava o término de um pūjā que esta senhora
realizara durante vários dias. Tudo parecia bem, exceto por uma dor da qual ela costumava se
queixar e tomar, vez por outra, uma injeção.
Na manhã do dia 21 de janeiro, essa senhora passou muito mal e, ao chegarmos à
casa dos Patil, ela se encontrava em grande agonia. A dor crescente exigia cuidados maiores
que os prestados pelo médico do vilarejo, então, decidiu-se que ela seria encaminhada ao
hospital da pequena cidade de Alibag e, se possível, transferida para Mumbai. No entanto, o
filho mais velho, que não mantinha uma boa relação com a família, recusou-se a socorrê-la e
alegou se tratar, provavelmente, de um alarme falso. Bhanti, o filho mais novo que morava
com o casal, não se encontrava na cidade naquele dia, pois havia ido, a negócios, até Mumbai.
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O ambiente tenso já dava sinais de que algo muito ruim estava para acontecer, mas o que
ninguém imaginava era que, na manhã do dia seguinte, a senhora Patil viria a falecer.
A notícia chegou enquanto trabalhávamos na quadra CHL-V. O sobrinho pesaroso
veio avisar sobre sua morte. Muito difícil acreditar que aquela senhora sorridente, de uma
hora para outra, havia falecido. A agitação era grande, pois o corpo já estava sendo trazido do
hospital para a casa. Todo o material arqueológico foi retirado, às pressas, da varanda da casa
e as primeiras providências para o funeral começavam a ser preparadas. As mulheres da
família choravam sem cessar. A equipe de arqueólogos retirou-se para o almoço, mas
ninguém realmente conseguiu se alimentar. Ao retornar ao local, o corpo já havia chegado e
tinha sido banhado e preparado, pelas mulheres da família, para o funeral. Minha colega
Rukshana passou a explicar o que iria acontecer. A senhora Patil não era viúva, por isso,
deveria deixar a casa da mesma forma que havia entrado quando se casou — vestida de noiva.
No pátio da frente o filho mais velho, Amul, recebia a tonsura, seu cabelo foi
totalmente raspado e apenas uma pequena mecha no topo da cabeça foi mantida. Deixamos
nossos sapatos na entrada do pátio da frente, de onde já ouvíamos o pranto incontido das
mulheres. Do lado de fora da casa, os homens da família e os amigos ocupavam toda a
varanda e o pátio externo.
Dentro da casa, apenas as mulheres velavam o corpo da senhora Patil. Ao nos
aproximarmos da porta da frente, pudemos observar todas aquelas mulheres, em seus belos
sáris coloridos, as mais próximas sentadas, outras ajoelhadas, e à volta as demais em pé.
Todas ao redor do corpo da morta, que jazia no solo da pequena sala — sua cabeça voltada
para o sul. Quase não havia espaço naquele cômodo, mas elas nos fizeram entrar para vê-la
pela última vez. Entre lágrimas e um lamento incessante, mammy estava trajada com um belo
sári de seda verde com bordas douradas, fôra penteada e adornada com todas as suas jóias de
esposa — o colar, brincos, braceletes de ouro e o cumcum na testa. Tudo era extremamente
colorido e intenso — e muito distante dos nossos velórios sombrios e silenciosos. Após as
despedidas saímos daquela sala para esperar do lado de fora. Naquele momento, o filho mais
novo, Bhanti, recebia a tonsura, no centro do pátio.
Algumas poucas horas se passaram, mais e mais pessoas do vilarejo chegavam
para vê-la, mulheres de idade, que vinham a pé e cujo lamento podia ser ouvido desde que
viravam a esquina da estreita alameda de terra que trazia até a casa. O pátio estava repleto de
familiares e amigos. Nós íamos esperar até que o cortejo fúnebre partisse.
Uma maca de bambu e folhas trançadas de bananeira foi trazida ao centro do pátio
e coberta por um longo tecido de algodão branco. Um senhor espalhou curcuma e flores sobre
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essa mortalha, um outro trouxe dois cocos que colocou nas laterais — para segurar a cabeça
da senhora Patil — como informaram. Naquele instante, me foi avisado que o momento mais
difícil estava próximo. A senhora Patil foi trazida de dentro da casa e envolvida na mortalha.
Junto dela, todas as mulheres saíram da moradia e seu sofrimento reverberava entre os
coqueirais. Algumas gritavam alto, outras se atiravam no solo ou desmaiavam. Os mesmos
dois homens, que prepararam a maca, recobriram a senhora Patil.
Amul, o filho mais velho, tomou a frente do cortejo fúnebre e segurava o pote de
barro com o fogo e um coco — que seria usado para acender a pira funerária, ele era seguido
pelo irmão mais novo. Quatro homens carregavam a morta, o senhor Patil, amparado pelos
familiares, seguia logo atrás. Apenas os homens seguiram, pesarosos, para o campo de
cremação, onde parece que um sacerdote hindu aguardava, as mulheres, por sua vez,
permaneceram no pátio, em aflição profunda.
Após a cremação os restos mortais foram coletados e depositados numa pequena
urna de barro, que foi trazida pelo filho e permaneceu dentro da casa durante dez dias, período
em que ocorreram as visitas de condolências. No décimo dia após a cremação, os parentes e
amigos voltaram à casa e levaram, em procissão, a urna da falecida a um templo próximo e
depois até o rio, no qual os restos mortais foram despejados.
O pi

a
Findos os dez dias de luto, foi realizado o banquete fúnebre — chamado pi3a —,

no décimo primeiro dia após o falecimento da senhora Patil. Durante o período de luto,
nenhum alimento foi cozido na casa dos Patil, os familiares e vizinhos se encarregaram de
trazer as refeições para a família.
Findo o período de luto, os familiares e amigos mais próximos se reuniram,
novamente, na casa da falecida, para celebrar com um almoço. A partir desse momento a
pessoa morta não devia mais ser lamentada. A equipe de arqueólogos foi formalmente
convidada a participar da cerimônia.
Os alimentos preferidos da falecida e os pratos que ela mais gostava de preparar
para sua família e amigos foram preparados e somavam mais de doze tipos diferentes. O
primeiro prato foi preparado e servido, em folha de bananeira, para um corvo. A região de
Chaul, assim como toda a Índia, é repleta desses pássaros. O prato foi deixado no pátio da
casa e todos aguardaram até que um corvo viesse se alimentar dele.
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Para os hindus o corvo representa a alma do morto208. Se o pássaro vier logo,
relataram-me depois, é sinal de que o morto está em paz e satisfeito, no entanto, a demora do
pássaro em aceitar o alimento é considerada um mau presságio. No caso da senhora Patil,
após algum tempo o corvo veio até o prato, mas não provou nenhum dos alimentos, o que
causou sério desconforto entre os presentes. Seguiu-se, então, um momento inusitado e
extremamente interessante para alguém de uma outra cultura. Os filhos, mais velho e mais
novo da senhora falecida, aproximaram-se do corvo. O primogênito dirigiu-se, formalmente,
ao pássaro e lhe pediu desculpas por seu comportamento irresponsável no dia da morte e fez
algumas promessas como, por exemplo, a de que ela não precisaria mais se preocupar, pois
ele se comprometia, ali, a tratar muito bem do pai e de toda a família. Ao filho mais novo
coube, em seguida, reiterar as afirmativas do irmão. Pouco depois o corvo se aproximou do
alimento e provou dois deles, o bolinho de arroz e o la33ū — um doce típico. Cada alimento
possui um significado simbólico, pois, mais tarde, cada uma das pessoas que chegou quis
imediatamente saber o que mammy havia comido.
Somente depois que o corvo se alimentou é que os demais participantes puderam
comer. Seguiu-se então um longo banquete, o número de pessoas era bastante numeroso e a
refeição era servida pelas mulheres da família, em turnos, dentro da casa. Ao entrarmos,
permanecemos na pequena sala da frente por alguns momentos, junto a um pequeno altar, no
qual se encontrava uma fotografia da senhora Patil e outros elementos como guirlandas de
flor, cumcum e frutas. Ali se encontravam apenas as mulheres da família, os homens, mais
uma vez, aguardavam do lado de fora da casa. Seguimos para o cômodo ao lado e, sentados
em esteiras no chão — como é o costume local —, fomos servidos, não em folhas de
bananeira, mas, por consideração, em pratos de aço inox. Depois que todos tinham terminado
a refeição, nos despedimos e retomamos o trabalho de campo.
Apesar de pensar, inicialmente, que o corvo fosse um elemento regional
incorporado às exéquias, uma vez que não é mencionado nos Ghyasūtra, nos foi esclarecido
que o primeiro prato de um banquete fúnebre é invariavelmente oferecido para esse tipo de
pássaro e que se trata de um ritual difundido por toda a Índia. Finda tal cerimônia são
realizados, anualmente, os śrāddha, as cerimônias dedicadas aos ancestrais.

208

Ver as notas 81 e 159, neste.
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PARTE 2 – O MORRER E A MORTE NO BUDISMO
1. OS PRIMÓRDIOS DO BUDISMO DURANTE O PERÍODO BRAMÂNICO
Enquanto seguiam, os deuses criaram um homem morto, de maneira que apenas o condutor e o
príncipe pudessem ver o cadáver ser transladado ao longo da estrada.
O príncipe mais uma vez inquiriu o condutor:
“Quem é aquele a ser carregado por quatro homens e seguido por um grupo amargurado, ele
parece ricamente trajado e adornado, mas, ainda assim, eles lamentam copiosamente”. Mais uma
vez a mente do condutor foi subjugada pela vontade dos deuses e,
embora não devesse, explicou ao príncipe: “Esse é um morto, que jaz sem intelecto, sentidos,
respiração ou qualidades, inconsciente, qual um mero cepo ou feixe de erva.
Ele foi criado e extremamente amado com todo cuidado, mas agora será abandonado”.
Ao ouvir a resposta ele desejou saber:
“Esta lei é unicamente para tal homem, ou esse é o fim de todas as criaturas”,
o cocheiro lhe respondeu: “Esse é o último ato de todas as criaturas. A destruição é inevitável em
todo o mundo, seja ele de grau inferior, médio ou elevado.
Mesmo sendo equilibrado, o filho do rei fraquejou ao ouvir sobre a morte,
e ao apoiar seu ombro contra a carruagem ele disse:
“Tal é o fim imposto a todas as criaturas e, no entanto,
o mundo se desfaz do medo e não se importa.
Indiferentes são os corações dos homens:
pois conseguem se alegrar enquanto seguem ao longo da estrada”.
Buddhacarita de Aśvagho%a [III.56-62]

O príncipe Siddhārtha Gautama, que após a Iluminação passou a ser conhecido
como o Buda Śākyamuni, teria vivido durante o período Bramânico, ca. 563-483 a.C.209,
época de grande efervescência política e econômica, e do florescimento das especulações
filosóficas preservadas nas Upaniad, anteriormente mencionadas. De acordo com as
narrativas textuais, ele era filho do rei Śudodhana e da rainha Mayadevī, do clã dos Śākya e,
portanto, sua origem era katriya.
A planície central do vale do rio Ganges, área em que as cidades relacionadas à
história do Budismo primitivo se desenvolveram, ocupam uma região que se estende até a
fronteira de Bengala. Ao norte, defronta a base do Himalaia e, ao sul, alcança as escarpas
Vindhya.
No vale do Ganges, a região sul de Bihār, no oeste de Bengala, era o território dos
Magadha, cuja capital era Rājag,ha. O lado oeste era ocupado pelos Anga, cuja principal
cidade era Campa. Ao norte dos Magadha, do outro lado do Ganges, estavam os V,ji (Vajji),
com capital em Vesāli. Mais ao norte, estavam os Malla. A oeste dos Magadha estavam os
Kāsī, cuja capital era a própria Kāsī (Banaras, Vārā+asī), no Ganges. Śrāvastī era a capital dos
Kośala, seu território se estendia ao norte até a região dos Kāsī e o Himalaia. Nessa fronteira
209

Sobre as controvérsias na data do Mahāparinirvāa do Buda ver, por exemplo, Narain (1992); e Rhys Davids
(1992).
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do norte estavam os Śākya, região em que o príncipe Siddhārtha nasceu, cuja capital era
Kapilavastu. Seus vizinhos de leste eram os Koliya.
Esses mahājānapada originais figuram de modo recorrente nas narrativas
lendárias sobre a biografia do Buda Śākyamuni. Excertos dos cânones pāli [DN,
Janavasabbhasutta II.200] registraram os nomes dos clãs mencionados acima e acrescentam
os Ceti e os VaJsa, a oeste de Prayāga (atual Allahabad), perto de Kauśāmbī; os KuruPāñcāla, a noroeste dos Kośala; e mais a oeste, os Maccha e Sūracena. Além dessas doze
regiões, outros trechos das fontes textuais mencionam os territórios dos Assaka, no sul da
Índia, dos Avantī, ao norte dos Vindhya, e no noroeste, dos Gandhāra, com capital em Taxila,
e dos Kāmboja210.
A partir de 550 a.C. a rede de unidades políticas de pequena escala se expandiu e
houve uma centralização política e econômica responsável pela formação dos dezesseis
mahājānapada, os estados da segunda urbanização da Índia antiga.
Assim, no campo político, o norte da Índia, durante o século VI a.C., observou o
nascimento das repúblicas (gaasa9gha) e monarquias (rājya), acompanhado de um grande
crescimento populacional. O sistema monárquico se concentrava ao longo da planície do
Ganges, possuía caráter hereditário e o poder e divindade do rei estavam mais diretamente
associados ao poder sacerdotal e aos rituais védicos.
As repúblicas, por sua vez, ocuparam o norte dessa região, no sopé dos Himalaias,
na área de fronteira com o Nepal. Essas oligarquias eram formadas por clãs específicos, como
os Śākya e os Malla, ou por confederações de tribos como os V,ji e Yādava. Essa forma de
governo era mantida por meio de uma assembléia de representantes, presidida por um rāja211.
Esse sistema político foi repetidamente elogiado pelo Buda, que o implantou nas reuniões
com a comunidade monástica, conforme pode ser observado no início do MHP [I.4-11].
Nesse excerto o Iluminado discorre sobre os V,ji (Vajji), ao ministro do rei Ajātaśatru, de
Magadha, que desejava subjugá-los.
As fontes textuais budistas revelam uma intensa rivalidade política entre essas
áreas que como conseqüência forçaram uma expansão territorial. Além do cultivo da terra,
esses novos centros urbanos promoveram um grande crescimento econômico baseado na
210

Um levantamento mais detalhado desses territórios, sistemas políticos e fontes textuais encontra-se na
Dissertação de Mestrado (ALDROVANDI, 2002, p. 15-17, 22-29).
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Sobre os gaasa9gha, ver Omvedt (2003, p. 28). Essas oligarquias, chamadas “republicas tribais”, eram
realmente governadas democraticamente, mas também eram sociedades de classe incipientes. Como as antigas
cidades-estado, elas se baseavam no trabalho de uma classe subserviente de servos e escravos. Suas elites
governantes eram definidas por parentesco, membros de uma mesma linhagem (THAPAR, 1984). Na planície
gangética, essas repúblicas estavam vulneráveis e foram derrotadas pelas monarquias que surgiram.
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manufatura e no comércio. A região possuía rotas que a ligavam à Índia central e sul, e à
cidades da costa oeste com quem mantiveram um contato intenso ao longo dos séculos,
favorecido pela expansão do comércio marítimo. As trocas comerciais desse período estão
atestadas pela Arqueologia212. Tais cidades também mantiveram contato com países da Ásia
central, Oriente Médio, China e o Mediterrâneo.
As confrontações entre as unidades sociopolíticas dominantes da região do
Ganges acabaram por criar quatro grandes estados — mahājānapada: Kāsī, Kośala, Magadha
e V,ji. Cerca de um século mais tarde, Magadha emergiu vitoriosa e permaneceu durante
alguns séculos como centro político de toda essa região.213
O primeiro rei mais importante de Magadha foi Bimbisāra, que reinou por volta da
segunda metade do século VI a.C. (542-490 a.C.). Ajātaśatru, filho de Bimbisāra, assassinou o
pai, por volta de 493 a.C., e assumiu o poder. A capital de Magadha era Rājag,ha, ele
construiu uma fortaleza chamada Pā4aligrāma, próxima ao Ganges, que, no século III a.C., se
tornou a Pā4aliputra do Império Maurya. O episódio do início da narrativa do MHP,
mencionado anteriormente data desse período.
O rei Ajātaśatru anexou inicialmente Kośala e Kāsī, mas os conflitos entre
Magadha e os V,ji parece ter durado aproximadamente dezesseis anos. Depois desse longo
período, Magadha derrotou-os e tornou o sistema monárquico firmemente estabelecido na
região. Esse rei teria falecido em 461 a.C.214
Durante essa fase

intermediária

do período Bramânico, como vimos

anteriormente, houve o florescimento de teorias especulativas de caráter metafísico que
ficaram preservadas nas Upaniad. Datam também dessa época, as doutrinas ligadas à
transmigração. A região do vale do Ganges, nesse período, observou uma grande proliferação
de seitas e ordens voltadas ao asceticismo215 que, geralmente, são atribuídas a um substrato
pré-védico.
A dimensão das controvérsias e da diversidade de idéias e vias existentes nesse
período ficaram registradas também na literatura épica, como no excerto do Mahābhārata
[XIV. 48.14-17], em que alguns sábios216 questionam um ser mais elevado para saber qual
dos caminhos devia ser trilhado para se alcançar a verdadeira sabedoria:
212

Ver o Capítulo I no Apêndice desta pesquisa.
Ver Erdosy (1995) e Allchin (1995).
214
O DLV tibetano (Rockhill, 1907, p. 90-91) fornece uma versão mais detalhada sobre o reinado de Ajātaśatru,
na qual Devadatta, o primo do Buda, teria sido o mestre de Vaidehīputra Ajātaśatru, antes de sua conversão ao
Budismo.
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Ver Basham (1954, p. 45).
216
Mahābhārata [XIV. 48.14-17] apud Olivelli (1995, p. 543-545).
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Alguns proclamam que há vida após a morte, outros que não; alguns duvidam de tudo,
enquanto outros expressam suas certezas; as coisas são permanentes para alguns e
transitórias para outros; reais para alguns, irreais para outros, reais e irreais para outros,
ainda; alguns acreditam que a realidade se manifesta na diversidade; alguns professam a
unidade, outros, separação ou, ainda, multiplicidade; alguns traçam os cabelos e trajam
pele de cervo, outros raspam seu cabelo ou caminham nus; alguns acreditam que se deve
comer, outros aderem ao jejum; alguns realizam ritos, enquanto outros os condenam;
alguns desejam riqueza, outros buscam a pobreza; alguns professam a necessidade da
adoração, outros a rejeitam; alguns se devotam à não-violência, e outros à violência;
alguns acreditam na redenção pelas boas ações, outros não; alguns acreditam na verdade,
outros no ceticismo; o sofrimento é a razão para alguns, o prazer para outros; alguns
atribuem a primazia à meditação, outros, ao sacrifício e às oferendas; alguns se atém às
austeridades, enquanto outros ao estudo dos Veda; alguns acreditam que o conhecimento
advém da renuncia, outros que ele decorre da natureza; com tanta discordância em relação
à conduta apropriada, torna-se difícil ter qualquer certeza.

As escolas de pensamento que se desenvolveram a partir desse período, baseadas
nas teorizações metafísicas que buscavam uma integração entre o Absoluto e o ser individual,
professavam diferentes pontos de vista. Algumas delas mantiveram-se ligadas à ortodoxia
bramânica — os āstika —, que aceitava os Veda como verdade, e fundaram seis sistemas
conhecidos como Darśana, que incluíram o SāLkhya e o Yoga, considerados os mais antigos.
Outras dessas seitas — os nāstika —, foram consideradas sistemas heterodoxos217, dois dos
mais conhecidos foram o Budismo, fundado por Siddhārtha Gautama, e o Jainismo, fundado
por Mahāvīra (c.526 a.C).218
Embora o Budismo seja, geralmente, considerado uma dissidência do meio
védico-bramânico ou um movimento reformista na História social e religiosa da Índia antiga,
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O Bhaspatisūtra forneceu as bases da filosofia de Cārvāka, disseminada pela Escola Lokāyata — que pregou
o materialismo, e questionou firmemente os Veda. Numa passagem interessante, Cārvāka colocou em dúvida a
necessidade das cerimônias śrāddha, das oferendas aos brâmanes (enquanto representantes dos mortos), e do
animal sacrificado (questionou o ato de comer carne); esse pensador considerava todos esses rituais fúnebres,
prescritos pelos brâmanes, formas de manter seu meio de vida. Descrito como o rei dos ateístas — nāstika,
posto que negava a existência do ātman, exceto como um produto da matéria, ele acreditava que a liberação
não passava da desintegração do corpo físico. Cf. Ghosh (1989, p. 47-63). Ver também Thapar (1966, p. 6364). A historiadora mencionou os ājīvika, que seguiram uma filosofia pautada pelo predeterminismo e
materialismo. Como lembrou, anteriormente, Basham (1959, p. 250-251), no Dīghanikaya [I. 55], há uma
descrição do que ocorre com o morto sob o ponto de vista dos materialistas: “o homem era formado pelos
quatro elementos, ao morrer cada um retornava à sua origem enquanto os sentidos desapareciam no espaço;
quatro homens carregavam o caixão e o cadáver, enquanto faziam mexericos até chegar ao campo de
cremação, o cadáver era cremado e seu sacrifício terminava em cinzas; tolos e mentirosos que pregam as
oferendas, ao morrer tanto o tolo como o sábio perecem; eles não sobrevivem após a morte”. Nesse sentido,
Ghosh (1989, p. 144-145) citou uma estrofe do Chāndogyopaniad [VIII. 8. 5], na qual há uma evidência
indireta das práticas funerárias entre os asura (materialistas): “por essa razão, mesmo no presente, aqueles que
não fazem oferendas, não possuem fé, e não realizam sacrifícios são chamados asura. Eles olham o corpo do
morto com compaixão, lhe fornecem alimento e o decoram com flores e ornamentos. Eles imaginam que ao
realizar apenas tais ritos, aqueles (mortos) alcançarão o paraíso (o outro mundo)”.
218
Sobre o declínio do Budismo na Índia e a continuidade do Jainismo, ver Mitra (1954) e Jaina (1980, p. 8191).
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existem teóricos que observaram essa questão sob uma outra perspectiva, e que achamos
interessante comentar. Para Narain219, por exemplo, o Budismo era parte de uma tradição
independente, de origem autóctone, que antecedeu o legado védico-bramânico e era conhecida
como śramaa220. O estudioso considera uma ironia da História indiana o fato do Budismo
ser, da mesma forma que o Jainismo, considerado sistema heterodoxo em contraposição ao
Vedismo — uma “dádiva indo-européia ao sul da Ásia”:
Essa tradição śramaa se desenvolveu oposta e, por vezes, paralelamente à tradição
brāhmaa (...). A resposta no campo védico à esta tradição śramaa mais antiga está
refletida no estímulo intelectual das Upaniad. Parece provável que as idéias inovadoras
presentes nas Upaniad tenham origem nas fontes śramaa. Mas é claro que os créditos
também devam ser atribuídos aos elementos liberais e iluminados encontrados entre os
“arianos” indianizados por uma interação tão frutífera. Na verdade, se quisermos procurar
por heterodoxias ou movimentos reformistas na forma védico-bramânica de “Hinduísmo”
o lugar correto para buscá-las são as Upaniad e Āranyaka. (...) Reformas e dissidências
são endêmicas em sistemas sociais, elas são parte do mecanismo interno; elas nascem ali
dentro devido às pressões endógenas e exógenas. A tradição śramaa pode ser
considerada apenas uma parte das pressões externas que inspiraram as dissidências, as
reformas ou mesmo revoltas upanixádicas. Uma vez que, as raízes do Budismo não
estavam ligadas ao sistema védico-bramânico, a questão deste ser um movimento de
reforma ou rebelião dentro desse sistema não se confirma. Na verdade, é surpreendente
que o pensamento upanixádico não seja considerado como heterodoxo ou de protesto, mas
como uma continuação da ideologia védica. Além disso, considerar o Budismo como
surgido das Upaniad e como uma fase da evolução do pensamento upanixádico também
é absurdo. Ele foi, pelo contrário, um ataque externo e direto contra este. (...) A questão
fundamental de quase todas as Upaniad está voltada à natureza da alma e sua
transmigração de uma a outra existência. Enquanto nas Upaniad a existência da alma é
um ponto central, sua não-existência221 é a base do Budismo.

Segundo o estudioso, o que as Upaniad fornecem é um registro da situação de
confronto, da dialética da época, do encontro de vários estilos de vida e de pensamento. Elas
não representam um pensamento homogêneo surgido e elaborado a partir do ethos védico e,
nesse sentido, ele pensa que essas fontes não deveriam ser consideradas uma parte integral do
corpus védico, embora tenham sido incorporadas aos mesmos. Nesse sentido, Narain222
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Narain (1980, p. xxiii).
Akira (1990, p. 16-17) observou que as escrituras budistas mencionam seis famosos śramaa, da época do
Buda: um deles era Pūra+a Kāśyapa; outro, Maskarin Gośālīputra, mestre dos ājīvika, doutrina baseada no
fatalismo; Ajita Keśakambala, fundador da doutrina dos quatro elementos, os materialistas, que depois ficou
conhecida como tradição Lokāyata ou Cārvāka; Kakuda Kātyāyana, que pregava a doutrina dos sete
elementos, que derivou na teoria Vaiśe%ika; Sañjayin Vairattīputra, dos céticos, entre os quais Śariputra e
Mahāmaudgalyāya tinham sido seus discípulos antes da conversão do Buda; e Nirgrantha Jñatīputra, que ficou
conhecido como Mahāvīra, o fundador do Jainismo.
221
Sobre a doutrina do anātman (pāli: anatta), o não-ser, isto é a negação do ātman, ver a discussão em Rahula
(1959, p. 51-66). O Buda negou a existência do ātman, pois considerou a idéia do ser, uma crença imaginária e
falsa que não possuía realidade correspondente, uma projeção mental que produz pensamentos danosos e
equivocados de “eu” e “meu”.
222
Narain (1980, p. xxiv).
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considera enganoso pensar no Budismo e no Jainismo como um produto (ou continuação) da
ideologia védico-upanixádica:
A maior parte do problema surgiu por causa do mito de que o vedismo foi o fundador dos
aspectos mais importantes da cultura e da civilização indiana e em razão da falsa
suposição de que, na metade do primeiro milênio a.C., as normas bramânicas tinham
encontrado uma aceitação generalizada nas planícies indo-gangéticas. A verdade desta
questão, no entanto, parece ser outra. Nós sabemos por meio do Śatapathabrāhmaa que,
pelo menos até o século VIII a.C. o fogo védico não havia cruzado o rio Sadānīrā no leste;
portanto, toda a área da geografia cultural do Budismo e Jainismo estava fora do milieu
brāhmaa. Embora nos tempos das Upaniad, os recém-chegados, que expandiam suas
fronteiras em direção a leste, houvessem se familiarizado com as tradições locais, os
brāhmaa viam os yati, muni ou śramaa com grande desconfiança. Esses últimos, por
sua vez, também não estavam convencidos dos méritos e intenções dos brāhmaa. Os dois
grupos naturalmente evoluíram até um confronto no século VI a.C., um período
significativo e de grande desenvolvimento intelectual e espiritual em todo mundo.
Enquanto as coisas ocorriam no campo védico-bramânico, o Buda e outros fundadores de
novos movimentos semelhantes de tradição śramaa, uma tradição contrária tomou o
papel de liderança com uma visão que objetivava a liberdade do sistema usurpador de uma
sociedade de classes discriminativa. O Budismo forneceu um sistema alternativo que tinha
a vantagem de ser nativo e com raízes autóctones (...). O Budismo apresentava ao
indivíduo um modo de vida com uma ideologia social independente, de renuncia e
empenho vigilante, uma ideologia que se desenvolveu em direção oposta à védicobramânica. Por essa razão a filosofia budista não foi meramente um exercício abstrato,
nem tolerou especulações inúteis a respeito da origem ou do fim do mundo, ou da
existência ou inexistência de um deus. Pelo contrário, sua filosofia consistia de uma
intelectualização ou racionalização das bases causais do movimento e de sua ideologia;
exigia diligência, recomendava a prática de uma conduta correta e a meditação para atingir
o objetivo. As duas ideologias śramaa e brāhmaa representam, de fato, duas grandes
tradições independentes. No início houve grandes hostilidades, os sacerdotes brāhmaa,
mesmo três séculos depois do Buda e de Patañjali, citavam os śramaa e brāhmaa como
cães e gatos223. Aceitar uma origem comum dessas duas tradições é, na verdade, um
engano anacrônico, porque a confluência que gerou o Hinduísmo é um fenômeno mais
tardio.

A região de Magadha, local de origem do Budismo primitivo, estava distante dos
antigos centros de cultura védica. Algumas partes do Atharvaveda e outras passagens da
literatura védico-bramânica revelam que os magadha eram vistos como estrangeiros e não
com bons olhos pelos brāhmaa.224 Mas, como vimos, entre a composição do
Śatapathabrāhmaa225 e o surgimento do Budismo a região de Magadha presenciou uma
extensa mudança demográfica, política e cultural.
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Como observou Gokhale (1980, p. 72), a literatura budista [ANG I. 263; II. 466-467], por sua vez,
apresentava uma imagem depravada dos brāhmaa, sempre ávidos por mulheres e riqueza.
224
Cf. Oldemberg (1882, p. 399-400).
225
No Śatapathabrāhmaa [I. 1. 14-16], Mathava, o Videgha, atravessou o Sarasvatī com Agni, em seu
deslocamento para o leste: “Então aquele (rio) chamado “Sadānīrā” (talvez o Gandaki ou Karatoya modernos),
flui das montanhas do norte (Himalaia). Aquele ele não destruiu (purificou). Aquele, os brāhmaa não
cruzaram nos tempos remotos, por pensar “ele não foi purificado por Agni”. Nos dias de hoje, entretanto, ele é
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Alguns estudiosos consideram as reações republicanas à ortodoxia védica um
possível indício de que as populações das repúblicas eram mantenedoras de tradições mais
antigas e continuadas que aquelas dos ārya. Essas populações dos gaasa9gha eram
consideradas degeneradas, de acordo com determinadas fontes do período bramânico, pois
não honravam os brâmanes nem observavam os rituais védicos. Os cultos a locais de adoração
popular, como os caitya e locais associados à árvores corroboram a idéia de um substrato prévédico226.
Apesar do asceticismo original, a tradição śramaa esteve intimamente associada
às cidades que surgiram a partir desse período, aos excedentes de produção agrícola e ao
resultado do crescimento do comércio e das trocas. O próprio desenvolvimento do Budismo
esteve associado aos meios urbanos, de acordo com as fontes escritas, o Buda, como sabemos,
também chamado śramaa Gautama, teria feito seus sermões nas grandes cidades, como
Rājag,ha, Śrāvastī e Kausambī.227 As descrições mais antigas da arquitetura e planejamento
das cidades desse segundo período de urbanização da Índia antiga são encontradas em fontes
budistas e jainistas, e não bramânicas228.
Estima-se que 71% dos monges e monjas budistas tenham vindo de áreas urbanas
desses, 86% de grandes cidades da época. Um grande número de monges veio das camadas
mais abastadas, 40% dos monges e monjas eram de origem brâmane. O primeiro grande
grupo convertido, após sua Iluminação foi o dos ja4ila, chefiado pelo brâmane Kāśyapa. Os
pais de família, mercadores, reis e cortesãs respeitavam os śramaa e os apoiavam. A
preocupação do Buda com outras camadas sociais também é clara fossem eles ladrões, como
A/gulimāla, ou cortesãs, como Āmrapālī. Upāli, o monge que era a maior autoridade nos
Vinaya havia sido um barbeiro, uma das profissões mais baixas. Os monges aceitavam
comida de qualquer pessoa [Suttanipāta, Āmagandhasutta 241]. Por sua própria natureza e
fundamento śramaa, nenhum grupo social foi impedido de se unir ao Buda.229
As regiões republicanas ofereceram maior apoio à escolas heterodoxas fundadas
nessa época, tanto o Buda quanto Mahāvīra eram membros da casta dos guerreiros e
opositores da ortodoxia bramânica, eles negaram a autoridade dos Veda, eram contrários à

bastante cultivado, pois os brāhmaa fizeram (Agni) experimentá-lo por meio dos sacrifícios”. Ver Gokhale
(1980, p. 67-80)
226
Cf. Thapar (1966, p. 50-55). Para uma perspectiva neomarxista da tradição śramaa, ver Omvedt (2003, p.
30-31).
227
No MHP, as grandes cidades da época são citadas por Ānanda como mais adequadas para que o Buda
alcançasse o Mahāparinirvāa: Campā, Rājag,ha, Śrāvastī, Sāketa, Kauśāmbī e Kāsī.
228
Ver Narain (1980).
229
Ver Narain (1980, p. xxvii).
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prática de sacrifícios de animais, ambos obtiveram ampla adesão das castas mais baixas. Os
vaiśya, embora fossem economicamente poderosos, não possuíam um status social
condizente, e os śūdra, por sua vez, eram oprimidos sob todos os aspectos. Embora não
tenham atacado diretamente o sistema de castas, tais filosofias foram consideradas
movimentos anticasta230. O Buda pretendia pregar para os estratos mais baixos da sociedade,
por isso teria utilizado o magadhī, em vez do sânscrito. Havia brâmanes budistas, mas eles
eram considerados apóstatas por aqueles de mesma casta231. Nesse sentido, Narain232
observou que foram alguns dos brâmanes que integraram o movimento liderado pelo Buda é
que se rebelaram e deram força ao movimento śramaa:
A palavra ārya que aparece nos textos budistas deve ser observada com atenção. Os Śākya
diziam pertencer à mesma descendência Okkāka (Ikśavaku) que o rei Pasenadi de Kośala.
A palavra ārya, não é utilizada no sentido étnico, mas no sentido de culto, civilizado, em
oposição a puthujjana, gāmadhammika e outras expressões que denotavam o homem
comum. Se, para salvar o argumento, nós aceitarmos, mesmo por um momento, que
Siddhārtha e seu pai Śuddhodana pertenceram ao grupo étnico ārya, o movimento
śramaa budista não precisa, por essa razão ser considerado védico-ariano. É apenas um
outro caso de um indivíduo védico-ariano que se uniu à tradição de origem mais antiga,
uma pessoa de outro grupo e base social, que liderou um movimento cuja origem e
inspiração foram derivadas de uma tradição bastante diferente e hostil à sua própria.

Nesse período, o dharma — o caminho correto —, de um dvija da tradição
védico-bramânica, era dividido em etapas predeterminadas que deviam ser observadas ao
longo da vida. Quando jovem, o estudante devia dedicar-se às escrituras sagradas junto de um
mestre, depois disso se casar e ter filhos que garantiam sua linhagem familiar, na terceira fase,
depois que os filhos estivesse crescidos, esse homem devia se retirar para a floresta e, só
então, durante a velhice, tornar-se um renunciante e se devotar aos ideais ascéticos.233
O crescimento das seitas baseadas no asceticismo śramaa fez com que a tradição
védico-brâmanica se deparasse com opiniões distintas das suas e que professavam a
230

Dutt (1960, p. 295, 305) observou que alguns autores modernos consideraram que o Buda era contra o
sistema de castas, mas isso não se confirma. Os estudiosos ocidentais teriam concluído que o Buda dera um
caráter de etnicidade ao conceito de casta e argumentara contra essas distinções sociais. Ele até etnicizou o
conceito, mas não discordou do uso continuado de distinção social dentro de seu contexto. Para o estudioso,
essa etnicidade é apenas parte da história. Nesse sentido, nos textos budistas, a santidade não era herdade, mas
adquirida, o verdadeiro brâmane não era um brāhmaa de nascimento, mas alguém que atingiu a Iluminação.
Assim, não houve menção ao comportamento intercastas nos discursos sobre ética leiga e certamente não
houve exortações sobre igualdade social. Na verdade a casta era aceita como um fato da vida, junto com outras
formas de status. Monges e monjas podiam vir de qualquer casta, isso não era uma inovação, mas era
tradicional entre aqueles que “renunciavam a uma vida sem casa” e se tornavam eremitas ou ascetas. Nesse
sentido, enquanto a tradição védico-bramânica tendeu a enfatizar a diferenças entre os homens, o Budismo
focou nas similaridades.
231
Ver Thapar (1966, p. 50-69).
232
Narain (1980, p. xxviii).
233
Cf. Mānavadharmaśāstra [IV. 1; VI. 33].
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necessidade da renúncia antes da idade avançada. Esse novo conceito se fundamentava na
idéia de que não era possível atingir a liberação enquanto se mantivessem vínculos com a vida
social. Mais tarde, isso foi reiterado pelos cânones budistas, que consideravam a vida
doméstica uma via repleta de impedimentos ao brahmācariya, enquanto a vida ascética era
“como um céu aberto” [DGN. I. 63] e, portanto, favorável à liberação.
Da mesma maneira, a reação ortodoxa a tais conceitos, pode ser observada nas
entrelinhas das narrativas sobre sábios e renunciantes que encontraram seus ancestrais
pendurados de cabeça para baixo e a sofrer sob penosas condições que, por sua vez, eram
decorrentes da recusa desses homens em ter filhos e realizar oferendas rituais.234
Assim, as controvérsias foram geradas e permeavam esses dois modos de vida
antagônicos — dos ascetas renunciantes e dos pais de família. Esse paradoxo está claramente
simbolizado na figura do príncipe Siddhārtha e de seu pai, o rei bramânico Śudodhana, como
veremos de forma sucinta a seguir.
1.1 A Persona Social do Fundador do Budismo primitivo: o Príncipe Siddhārtha, o
Śrama a Gautama e o Buda Śākyamuni
A análise e compreensão do discurso sobre as exéquias observadas durante o
Mahāparinirvāa do Buda tornou necessário um levantamento das identidades sociais que o
fundador do Budismo possuiu durante sua vida. Um apanhado sobre os principais aspectos de
sua persona social foi realizado a partir das fontes textuais. Essa questão será retomada
durante a análise do Corpus Documental, no próximo capítulo.
De acordo com as narrativas biográficas, o príncipe Siddhārtha Gautama nasceu
durante o período Bramânico, ca. 563-483 a.C., filho do rei Śudodhana e da rainha Mayadevī,
do clã dos Śākya. Logo após seu nascimento, os sábios brâmanes do templo de Abhaya [BC,
I.31-36] e oÁi Asita [BC, I, 68-77; LLV VII.L.101-2], profetizaram que a criança se tornaria
um cakravartin — um monarca universal —, ou um Buda. Se ele desejasse a soberania
terrena, então, por seu poder e retidão ele governaria acima de todos os reis. Se ele desejasse a
salvação e partisse para a floresta, então, por seu conhecimento da verdade suprema, se
tornaria um Iluminado235.
234

MHB [I. 41-2; III. 94. 11-5]; apud Olivelli (1995, p. 543-545). Tal idéia é baseada no conceito de que todo
homem vem ao mundo com uma dívida ou obrigação tríplice: do discipulado junto aos sábios, do sacrifício
aos deuses e da progênie aos ancestrais, portanto aquele que tem um filho, realiza sacrifícios e viveu como
estudante, quitou suas obrigações e tudo obtém.
235
A tradição pāli [NDK], é bastante semelhante, ver (RHYS DAVIDS, 1925).
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O rei Śudodhana providenciou os ritos de nascimento de acordo com os Śāstra e
os Sūtra, transcorridos dez dias, ele ofereceu sacrifícios aos deuses pelo bem-estar de seu
filho, junto de encantamentos, oblações e outros ritos auspiciosos. Mais tarde, o príncipe
recebeu os ritos de iniciação e teria levado poucos dias para aprender as ciências apropriadas a
sua linhagem guerreira — katriya.
O rei procurou mantê-lo afastado do mundo nos pavilhões mais elevados do
palácio, longe de qualquer evento que pudesse afetar seu pensamento. Os anos se passaram, o
casamento do jovem Siddhārtha foi arranjado236. Para garantir uma longa vida ao filho, o
nobre e benevolente Śudodhana continuou a realizar sacrifícios, oferendas às divindades
védicas e seguir o dharma de um Grande Rei [BC, II, 33-7]. Depois de algum tempo,
Yaśodharā, a esposa do príncipe teve um filho de nome Rāhula. O grande rei deleitado com o
nascimento do neto, realizou na época determinada, as cerimônias prescritas. Em seu íntimo,
ele acreditava que seu filho, ao ver o rosto de seu neto, não desejaria mais partir para a
floresta [BC II.54].
No entanto, o príncipe ansiava por uma visita longe do confinamento do palácio e
o rei concordou, mas tomou providências para que Siddhārtha não tivesse contato com
qualquer coisa que pudesse perturbá-lo. Apesar disso, o príncipe, que nunca havia tomado
contato com certos fatos da vida, se deparou com um ancião [BC III. 26-39; FSH I.3.209-24];
um enfermo [BC III.40-7; FSH I.3.225-35]; um morto [BC III.47-61; FSH I.3.236-50]; e,
finalmente, um asceta — śramaa [BC V.9-20], episódios que ficaram conhecidos como os
Quatro Encontros237.
O príncipe retornou ao palácio e prostrou-se diante de seu pai e pediu-lhe que
concedesse permissão para tornar-se um renunciante e buscar a salvação. Ao ouvir tais

236

A tradição conta que o casamento do Bodhisattva foi arranjado pelo sacerdote da família, que foi a
Kapilavastu encontrar uma noiva adequada, para ser esposa do príncipe e de uma reunião para a Apresentação
da Noiva, na qual ele teria expressado sua preferência entre as várias mulheres. No LLV [XII. L. 136-143] e no
DLV [476], ela se chama Gopāā, enquanto no MHV [II.72-3] e BC [II. 26-27], ela é Yaśodhara. O Casamento
do Bodhisattva aparece no LLV [XII. I. 57] e no MHV [II. 48]. Na iconografia de Gandhāra, o Bodhisattva
segura a mão direita da noiva, com sua mão direita (pāigrahaa), enquanto dão os sete passos (saptapadī) ao
redor do fogo, abaixo se encontra o fogo ritual e um ou mais potes de água, para oblações, de acordo com a
tradição da cerimônia bramânica.
237
Na tradição pāli [NDK] o episódio dos Quatro Encontros é bastante semelhante. No DGN, eles teriam
ocorrido todos no mesmo dia. No DLV [f. 476-7; 6a,7b, 9a, 9b,10a], os episódios seguem exatamente a mesma
narrativa do BC, embora de forma mais sucinta e não mencionam a atuação das divindades. O nome do
condutor da carruagem e Chandaka. A descrição do cortejo fúnebre registra “uma liteira, tochas de fogo, algo
(cadáver) envolto em muitos tecidos coloridos, as mulheres que acompanhavam a procissão estavam com os
cabelos soltos e choravam copiosamente”. Cf. (ROCKHILL, 1907, p. 22-23). Essa descrição do cortejo se
assemelha à do FHS [I,3,243]. No DLV [f.IIa], o encontro com o asceta se dá imediatamente após o terceiro
episódio, e existe uma menção à ida do príncipe ao cemitério de Rājag,ha após a meditação, no qual ele viu
“os corpos dos mortos em decomposição, e um grande sofrimento teria se apossado de seu coração”.

312

palavras, o rei suplicou ao filho que ficasse, que desiste de sua decisão e se mantivesse
devotado ao dharma de um chefe de família, pois ainda não estava na época dele adentrar o
bosque das austeridades e que se ele, forçosamente, abandonasse seu pai, seu dharma se
tornaria adharma [BC V. 28-33].
No entanto, apesar de todos os esforços do rei, o príncipe Siddhārtha, ao
defrontar-se com o Morrer e a Morte, simbolizados pelo homem idoso, pelo homem enfermo
e pela visão do cadáver, decidiu renunciar238 à vida palaciana e partir à procura de uma forma
de libertação desses sofrimentos. Esse momento crucial da vida do príncipe deu início a sua
trajetória em busca da Iluminação.
O príncipe Siddhārtha, então, partiu do palácio, raspou sua cabeça239, trocou suas
roupas240 e seguiu ao bosque das austeridades241. Na floresta, conviveu com os śramaa
(ascetas) e, nesse período, encontrou com alguns sábios, que lhe ensinaram o SāLkhya e o
Yoga.
As fontes textuais narram que após observar os ritos e oblações, discutir e
examinar as práticas, o śramaa Gautama decidiu partir mas foi seguido por alguns ascetas
que solicitaram sua permanência naquele lugar. No entanto, ele gentilmente explicou que
enquanto o dharma daqueles ascetas era o Paraíso, o seu propósito envolvia a liberação do
renascimento, o que impedia sua permanência no bosque, posto que o “dharma da cessação da
238

O episódio é chamado Samcodana e aparece brevemente mencionado no LLV [XIII]; no SGB [I.84]; no MHV
[II. 158], somente Brahmā incitou o Bodhisattva. Ver também o DLV (ROCKHILL, 1907, p. 24-25).
O episódio da renúncia em uma vida anterior aparece no Hatthipālajātaka [509] do cânone budista (ver
COWELL, 1895, IV, p. 293-304). A história teria sido narrada pelo Buda no Jetavana Vihāra, que disse aos
monges não ser a primeira vez que o Tathāgata renunciava e que isso já havia ocorrido antes. Essa narrativa
recorre no Marka3eyapurāa [10] e também entre os jainistas no Uttarādhyayana [14].
239
Todos os textos concordam que o Bodhisattva puxou sua espada com a mão direita, puxou seus longos cachos
com a esquerda e cortou-os inteiramente com apenas um golpe. Ele atirou o cabelo e o turbante para o alto e
eles foram apanhados pelas divindades do Paraíso TrāyastriLśa, que os guardaram em seu próprio santuário
como relíquias para adoração. O DLV [f. 21] menciona, ainda, a construção de um estupa nesse local para
comemorar o episódio, erigido por brâmanes e pais de família.
240
O Bodhisattva teria trocado sua seda de Kāsī pelas roupas de um caçador. O episódio da Troca de Roupas,
aparece no LLV [XV. L. 255]; no MHV [II. 189]. No SGB [I. 92-3], a troca de roupas se dá entre Indra, vestido
como caçador e o Bodhisattva, que pelo seu poder, faz as roupas lhe servirem. No BC [VI,60-3], seus trajes
reais brancos e bordados de ouro são trocados pelas vestes ocres do caçador. No NDK, seu amigo de um
nascimento anterior, Mahābrahmā Gha4īkara, deu-lhe os oito pertences de um monge. No DLV [f.23], a
história possui uma narrativa diferenciada em que Anupama, um rico pai de família cujos dez filhos tinham se
tornado Budas Pratyeka, teria deixado as vestes de algodão que seus filhos utilizaram com uma senhora idosa,
que devia entregá-las ao filho do rei Suddhodana, no entanto antes de falecer essa senhora deixou tais trajes
com sua filha, que por sua vez os entregou ao espírito de uma árvore com as mesmas instruções. Indra que
sabia dessa história apanhou as vestes e então foi até o Boddhisattva, disfarçado de caçador; ele teria levado as
veste do príncipe — que aqui eram de fino algodão de Kāsī —, para o Paraíso TrāyastriLśa. Essa fonte
também menciona a construção de um estupa nesse local.
241
O BC [VII. 1-33], menciona o epíteto Sarvarthasiddha. Ele teria seguido até um eremitério, e sua chegada
aparece cercada de eventos milagrosos, tamanha e sua beleza e caráter que alguns perguntam se ele seria um
Aśvin ou o oitavo Vasu. O texto descreve os reniunciantes a realizar austeridades para acumular méritos e
alcançar o paraíso.

313

atividade era diferente da continuidade do ser”. Assim, após ouvir o jovem renunciante, os
ascetas recomendaram que ele fosse a Vindhyako%4ha, procurar o sábio ArāBa, que
vislumbrara a beatitude suprema e podia lhe ensinar o caminho dos tattva [BC VII. 34-58].242
Em seguida as narrativas mencionam uma visita ao rei Śrenika Bimbisāra243, de
Rājag,ha [BC XI. 44-9, 62]. Depois disso o śramaa Gautama se dirigiu ao eremitério de
ArāBa Kālāma244, que constatando a profundidade de seu caráter, proferiu seus ensinamentos
sobre o modo pelo qual um indivíduo podia ser libertado da velhice, doença e morte. Após
escutar atentamente, o jovem renunciante disse ao sábio [BC XII. 69-71], que embora tivesse
ouvido sua doutrina, que se tornava mais sutil e auspiciosa a cada estágio, não a considerava
capaz de levar à beatitude final, posto que o conhecedor não era abandonado e, portanto,
mesmo liberto dos constituintes primários e secundários, ainda possuía a qualidade de dar
nascimento e de tornar-se semente, e assim, a alma poderá ser novamente enredada, em razão
da existência continuada das condições causais.
Ao considerar tal doutrina incompleta, ele decidiu partir e seguiu até o eremitério
de Udraka Rāmaputra, no entanto ele também refutou seu sistema, pois que também envolvia
a existência do ātman245. Prosseguiu até o eremitério Nagari, em que residia o sábio Gaya246.

242

Para um detalhamento dos temos sânscritos utilizados por Aśvagho%a no BC e sua associação e paralelos com
as fontes védico-bramânicas e os épicos, bem como a conversão de discípulos de outras tradições ortodoxas e
heterodoxas, ver Jonhston (1936, p. xliv-lxii).
243
No BC [X], ele se chama Śre+ya. No FSH [III,X], é Bimbisāra Rāga, em Beal (1883, p. 111, n.2). A
cronologia desses episódios varia nas narrativas, no DLV [f.24a-26b], ele primeiro encontrou o rei, e depois foi
até o Monte dos Abutres [traduzido por Rhys Davids,1925, p. 88, como “sob a sombra das rochas Pa+Bava”],
no qual desenvolveu e superou os demais ascetas nas austeridades e ficou conhecido como Mahāśramana; o
texto diz: “mas ele finalmente percebeu que seus propósitos eram o de tornarem-se Śakra ou Brahma, ou
mesmo Māra, e compreendeu que eles não estavam no caminho correto e seguiu até Arāta Kālāma”.
No MHV, ele teria permanecido sete dias na floresta, seguido até Rājag,ha, e o nome do grande sábio era
Alara. No NDK (Rhys Davids, 1925, p. 87), e no LLV [XVI], o Bodhissatva também teria passado por Vaiśalī
antes de chegar a Rājag,ha (ver Foucaux, 1947, p. 226). No LLV e MHV o asceta Arala estava em Vaiśalī Para
uma observação sobre as diferenças existentes entre o MHV da tradição Lokottaravādin e o BC que seriam as
tradições Sarvāstivādin ou MahāsāJghika, ver Jonhston (1936, p. xxviii-xxix).
244
Esse asceta era um célebre representante da doutrina filosófica chamada SāLkhya que trata da classificação
dos vários princípios (tattva) da existência.
Para uma discussão sobre o SāLkhya e a utilização de seus conceitos no BC de Aśvagho%a, ver Jonhston
(1936, esp. p. lvi-lxii). A versão desse encontro no FSH [III. 12] é bastante interessante sob o ponto de vista da
doutrina, os diferentes estágios do dhyana são descritos em detalhe. Segundo esse estudioso, o príncipe
Siddhartha, nasceu na cidade que homenageia o sábio Kapila – Kapilavasthu, o fundador do SāLkhya; e sua
mãe Mayadevi, seria a deusa vedantina da Ilusão. Alegoricamente isto podia significar que ele era a progênie
do SāLkhya e do Vedanta. Ver também Gulmini (2002).
245
O NDK, menciona Ālāda Kālāma e Uddaka filho de Rama, dos quais o Bodisat (pāli) teria adquirido seus
sistemas de transe extático. No DLV [f.27b], e no LLV o nome do segundo sábio era Rudraka Ramaputra, que
teria lhe ensinado a inexistência da consciência e inconsciência. No BC [XII,85-6], trata-se do estado além da
consciência e inconsciência, mas que retinham uma condição sutil e, portanto, ainda aprisionada no ciclo de
renascimentos. No FSH [III,12,919], o nome dos dois sábios aparece amalgamado no início: Ārāda Udrarāma,
mas ao longo da versão chinesa eles são mencionados com nomes diferentes O-lo-lam e Yuh-to.
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Ali o śramaa Gautama permaneceu sob uma árvore jambu junto ao rio Nairañjanā e,
acompanhado de cinco ascetas observou severas austeridades ao longo de sete anos. No
entanto, seu corpo emaciado e seu estado mental perturbado tornaram sua busca pela
Iluminação infrutífera.
Depois de ponderar sobre sua incapacidade em obter um estado de equilíbrio
capaz de propiciar a concentração e meditação, ele decidiu se alimentar e foi abandonado
pelos cinco renunciantes247. Resoluto, Gautama prosseguiu até uma figueira, ou árvore pīpal e
ali preparou seu assento com erva sagrada, deu sete voltas ao seu redor e em postura de
meditação decidiu só se levantar após ter atingido a Iluminação.
Nesse momento ocorreu um dos mais célebres episódios da busca do jovem
renunciante, conhecido como a Vitória sobre Māra. Ao perceber que o Bodhisattva estava
prestes a atingir a Iluminação, esse ser maligno foi até o local em que ele meditava e procurou
afligi-lo e distraí-lo com toda espécie de estratagema para impedir que seu reino fosse
colocado em perigo, pois caso ele alcançasse seu propósito, ensinaria aos homens o caminho
da salvação e da libertação dos desejos248.
Gautama inabalável ignorou todas as ameaças e diante da aparição de uma
divindade que confirmou todas as suas virtudes, o ser maligno foi finalmente derrotado. Na
noite seguinte, na lua cheia de vaiśaka, o momento da suprema Iluminação se deu e o
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No DLV [f.30], ele teria seguido até a porção sul do Monte Gaya, até o vilarejo em que se encontrava a escola
de Uruvilva Kāśyapa. No FSH [III,12, 1000], ele vai ao monte Kia-ke, traduzido por Beal como a floresta das
austeridades, Gayāsīrsha.
247
Detalhes sobre esse período são fornecidos no LLV [XVII.L.250-60], no MHV [II.124-31] e no SGB [I.I00-6].
Durante essas práticas, os deuses teriam contado a sua mãe sobre sua morte eminente, ela partiu do paraíso de
TrāyastriLśa, mas quando chegou, consolou-se com o fato de que ele atingiria o nirvāa. No DLV [f.33-421b],
o episódio é semelhante, mas os nomes e cronologia variam. A tradição pāli é semelhante em relação às
práticas ascéticas, mas a estória de Sujātā e sua oferenda de comida, no momento em que o Bodhisatttva
sentou-se sob a árvore nyagrodha, faz parte da literatura comentada e marca a véspera da Iluminação, quando
o Bodhisattva já tinha pedido por comida, quebrado o jejum e se recuperado da aparência anterior. A escolha
do Bodhisattva ficou conhecida como a doutrina do “Caminho do Meio”, uma via equilibrada entre a
indulgência da luxúria e a renúncia extremada.
Uma passagem curiosa é apresentada no DLV [f.38], na qual o jovem renunciante teria ingerido alimento
repulsivo (leite de uma vaca que teria recentemente dado cria); depois disso teria vagado pelo cemitério, se
deitado ao lado de um cadáver e adormecido; as meninas do vilarejo ao vê-lo teriam pensado que ele era um
piśāca a procura de carne humana e atiraram terra e pedras nele. Ver Rockhill (1907, p. 29).
248
No BC [XII. 9-10], o Mal teria lhe dito: “Vai, vai, ó katriya, a temer a morte (māra). Segui vosso próprio
dharma e renuncia ao dharma da liberação. Entregai-vos ao mundo das flechas e dos sacrifícios, e nesse
mundo obtenhais o mundo de vāsava. Pois esse é o caminho a ansiar, trilhado pelos reis dos tempos passados”.
Como anteriormente mencionado, Māra é ao mesmo tempo Senhor dos Desejos e da Morte. Isso pode parecer
uma contradição, contudo se explica dentro da própria doutrina budista — e, como visto anteriormente, nas
Upaniad -, na qual a extinção dos desejos e, conseqüentemente, dos karman leva a liberação do ciclo de
renascimentos. Nesse sentido o desejo está intimamente associado ao nascimento e portanto, à morte. O
episódio e narrado com grande detalhamento pelas fontes literárias e corroborado pela iconografia,
especialmente em Ghandāra. Esse episódio é descrito no MHV [II. 314-43, 405-12]; no LLV [XXI]; no SGB (I.
II. 5); no FSH [III,13,1038]; no BC [XIII], a descrição é bem aproximada.
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śramaa passou do estado de Bodhisattva ao de completa e perfeita realização da
Budeidade249. Assim como no seu nascimento, um grande número de fenômenos
sobrenaturais marcaram o episódio. O Buda foi reverenciado no céu e na terra e durante
algum tempo permaneceu em meditação250.
Após esse período, o Buda contemplou o mundo e, pleno de compaixão, decidiu
ensinar sua doutrina.251 O Iluminado após passar por Kāsī -, tomou o caminho para o Bosque
dos Cervos, em Sārnāth, no qual permaneciam os cinco ascetas, seus companheiros durante as
austeridades.252 O ápice do ciclo da Iluminação se deu durante o episódio do
249

As fontes escritas estão geralmente de acordo, o Bodhissatva teria refletido e vislumbrado a causa da
existência, da velhice, da morte, e do modo de se libertar de todo sofrimento. Ao se concentrar nas causas e
efeitos que formam a existência e sua cessação ele alcançou a iluminação. Descobriu a cura para o fim a dor,
por meio das Quatro Nobres Verdades [LLV. XXII]. Durante a meditação [BC XIV], ele buscou o exato
conhecimento sobre a realidade última, adquiriu completo controle sobre os estágios meditativos e recordou,
sucessivamente, todas as vidas e mortes anteriores; com a visão totalmente purificada ele vislumbrou o mundo
inteiro, qual um espelho imaculado; ele pode observar a morte e renascimento de todos os seres de acordo com
seus atos - segue-se uma descrição detalhada das esferas infernais e celestiais à qual cada indivíduo seguia.
250
O Buda permaneceu em meditação durante sete dias. O mesmo período é mencionado no FSH [III. 14. 1178]
e no DLV [f.54]. Em algumas fontes foram sete semanas de meditação e jejum que se seguiram à Iluminação
[LLV e MHV]. O LLV e o DLV [f.56b], mencionam a visita de Māra. No LLV, ele é chamado Pāpiyān e a visita
ocorre quatro semanas após a Iluminação; no DVL, ele está na beira do rio Nairanjana, após receber a oferenda
dos mercadores, assim, o ser maligno teria lhe dito: “Abençoado, é chegada a hora de morrer”. Ao que o Buda
teria respondido: “Māra, enquanto meus discípulos não tiverem se tornado sábios e capazes de refutar seus
adversários em relação ao Dharma, e meus ensinamentos não tiverem amplamente se disseminado entre
deuses e homens, eu não morrerei”.
251
O episódio conhecido como a Súplica para Ensinar a Doutrina é narrado por diferentes fontes. No LLV
[XXV], após a passagem dos dois mercadores, o Buda teria ponderado sobre a doutrina ser profunda demais e
hesitara em propagá-la mas, por compaixão, decidiu fazê-lo desde que solicitado por Mahābhrama, ou āŚikhī,ā
e adequadamente inspirado. Śikhī convidou Indra para acompanhá-lo na súplica e eles, com os quatro
mahārājas, ou lokapālas, entre outros deuses de vários paraísos, foram até o Buda que, depois de hesitar e de
repetidos pedidos, finalmente consentiu. O MHV [III. 314-320], conta praticamente a mesma estória sem
mencionar Mahābrahma. No MPS, Brahma é o principal suplicante e o único no SGB [I. 129]. Na tradição
pāli, Mahābrahmāā Sahampati é o único suplicante. O BC [XIV. 97-103], não menciona o nome dos seres
celestiais, mas diz que o Buda, ao lembrar de sua promessa, decidiu ensinar a quietude; ele foi presenteado
pelos quatro videntes dos pontos cardeais com quatro tigelas e considerou que Arada e Udraka (os sábios
bramânicos) seriam os mais capazes de aceitar o dharma, no entanto ambos tinham falecido; ele teria, então,
seguido até Varā+asī para encontrar os cinco ascetas. No DLV [f.6b], o episódio é semelhante, e Arata Kalama
havia falecido há sete dias, enquanto Rudraka, o filho de Rama, havia morrido três dias atrás. O NDK,
menciona o mesmo número de dias para Arala, mas Uddaka havia morrido naquele mesmo dia (ver Rhys
Davids,1925, p. 207).
252
No LLV [XXVI.L.407-11], como os ascetas bhadravargīya tinham abandonado sua busca conjunta pela
salvação, eles primeiro teriam negado honras e boas-vindas ao Iluminado, mas ao se aproximar a resistência
diminuiu, um tomou seu manto e tigela, outro ofereceu um assento, outro um apoio para os pés e outro, água
para lavar os pés. Uma estória semelhante aparece no SGB [I. 133-134]; no MHV [III. 328-330], a mesma
narrativa, mas com menos detalhes das homenagens prestadas, continua com a ordenação miraculosa dos
cinco ascetas, que juntos teriam recebido os atributos monásticos antes do Primeiro Sermão. No DLV [f.63a], o
Buda foi interpelado na estrada por um ajivika, que após ouvi-lo teria o considerado um conquistador (Djina).
No NDK, seu nome é Upaka. No BC [XV. 1-6], o homem é um renunciante piedoso que o reverencia e ao
perceber que o Buda havia domado os cinco sentidos (cavalos), pergunta quem era seu guru, qual mestre havia
lhe ensinado, ao que o Iluminado responde: “eu não possuo mestre, eu alcancei o Nirvā+a e não sou como os
demais, saiba que sou o Originador da Lei, portanto sou um Buda, eu subjuguei os impedimentos (kleśa)
[Johnston traduziu esta palavra como sin, pecado — no entanto, trata-se de um termo recorrente do SāLkhya e
Yoga], “qual adversários, sou aquele cujo ser foi apaziguado; e vou a Vārā+asī para tocar o tambor da Lei
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Dharmacakrapravartana, no qual o Buda se sentou e girou a Roda da Doutrina, o episódio
conhecido como o Primeiro Sermão, no qual ele proferiu o primeiro discurso sobre a
Transitoriedade de todas as coisas constituídas.
As fontes escritas descrevem em seguida os cerca de quarenta anos em que o Buda
Śākyamuni peregrinou pela região norte da Índia e converteu um grande número de
discípulos, das mais diversas seitas — ortodoxas ou não, e leigos das diferentes camadas
sociais.253 Após esse longo período, o Iluminado finalmente atingiu o Mahāparinirvāa — a
transcendência suprema —, episódio que é o objeto central desta pesquisa e que será tratado
de modo pormenorizado, mais à frente, durante a análise do Corpus Documental.
Nesse momento é necessário apenas observar que as narrativas biográficas
apresentam, como foi possível observar, três principais identidades que formavam a persona
social do fundador do Budismo primitivo, inicialmente ele foi o príncipe Siddhārtha Gautama,
um katriya do clã dos Śākya que, ao renunciar à sua linhagem e partir em busca do
conhecimento se tornou o śramaa Gautama ou Śākyamuni — o sábio do clã dos Śākya.
Após tornar-se um Iluminado, ele passou a ser conhecido como o Buda Śākyamuni.
2. O MORRER E A MORTE NO BUDISMO PRIMITIVO — AS FONTES TEXTUAIS E A
PAISAGEM FUNERÁRIA BUDISTA
A necessidade de compreender as exéquias observadas no Mahāparinirvāa do
Buda Śākyamuni, narradas pelas fontes textuais e propagada pelo repertório imagético de
Gandhāra, também previu uma incursão na práxis funerária observada nos primórdios do
Budismo, a fim de verificar os possíveis paralelos ou distinções entre esses ritos e as
cerimônias védico-bramânicas ortodoxas.
Os rituais funerários realizados no período do Budismo primitivo receberam, até
uma década atrás, muito pouca atenção do meio acadêmico. O principal motivo dessa lacuna
sobre a práxis funerária budista esteve vinculado à suposta inexistência de evidências sobre o
morrer e a morte no Budismo primitivo, preconizada pelos estudiosos europeus durante os
séculos XIX e perpetuada no século XX. Como veremos a seguir, tal pressuposto esteve
diretamente associado à primazia atribuída às fontes textuais em detrimento das fontes

imortal, não para meu contentamento ou renome, mas pelo bem de meus companheiros que são afligidos pelo
sofrimento”.
253
Para descrição das principais conversões e milagres nas fontes textuais, encontrados também na iconografia
de Gandhāra, ver Aldrovandi (2002, p. 182-193).
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arqueológicas e epigráficas. O julgamento implícito nessa forma de análise mais antiga
considerava o Budismo verdadeiro aquele presente nos textos do cânone pāli254.
O problema da priorização dos documentos escritos certamente não esteve restrito
às questões que envolvem o Budismo primitivo, mas foi, e, em certos casos, ainda é, uma
prática corrente no meio acadêmico. Também não é novidade que a Arqueologia foi
considerada durante um longo período uma ciência menor, subordinada à História e utilizada
apenas para ilustrar e reiterar teorizações criadas a partir das fontes escritas. Essa prática
acabou por tratar com descaso ou mesmo omitir evidências materiais fundamentais à
compreensão dos mais diferentes períodos e regiões. Os vestígios materiais foram tratados
pelo viés ideológico corrente — quase sempre de caráter etnocêntrico —, e terminaram por
elaborar quadros históricos muito restritos ou mesmo equivocados255.
Como poderá ser observado a seguir, o tema abordado neste capítulo foi bastante
prejudicado por esta visão tendenciosa que acabou por conferir ao período histórico em
questão um caráter simplista e falseado ao desconsiderar evidências claras da existência de
tratamento do morto e das práticas funerárias entre os budistas primitivos. A ênfase dada às
fontes textuais não apenas neutralizou efetivamente a independência das fontes arqueológicas
e epigráficas como também excluiu aquilo que fez parte das práticas e crenças budistas em
relação aos mortos durante o início da História dessa religião256.
Nos primórdios dos estudos sobre o Budismo, no final do século XIX, foi
estabelecido que embora os cânones budistas — isto é, as fontes pāli —, apresentassem uma
descrição pormenorizada da vida monástica durante o Budismo primitivo, essas obras não
tratavam dos rituais funerários realizados pela comunidade budista. Oldenberg257 inaugurou
essa teoria ao dizer que “os textos do Vinaya budista guardavam silêncio em relação às honras
póstumas dos monges mortos e os arranjos para a cremação talvez fossem realizados pelos
leigos”.
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A questão foi amplamente revista e discutida por Schopen (1997; 2004; 2005).
Talvez o exemplo mais conhecido e pertinente dessa prática no campo da Indologia, discutido anteriormente,
esteve relacionado à origem da Imagem do Buda e do Aniconismo do Budismo Primitivo. Ver Aldrovandi
(2002).
256
Ao reavaliar as fontes disponíveis, Schopen (1997, p. 7, 114) propôs uma outra direção mais focada na
Arqueologia das Religiões: nas evidências que tenham deixado o comportamento religioso impresso no
registro arqueológico — as construções e arquitetura religiosas, as inscrições e vestígios artísticos. Para o
autor apenas os textos que tenham sido comprovadamente conhecidos ou utilizados numa época, ou que
tenham governado ou moldado o tipo de comportamento religioso que pode ser traçado em campo, ou seja,
associados ao que as pessoas teriam feito na realidade são aqueles que devem ser trabalhados.
257
Oldenberg (1882, p. 376).
255
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Nesse sentido, na introdução de sua tradução do Mahāparinibbānasutta, Rhys
Davids258 afirmava, quase duas décadas depois:
Nada se conhece sobre qualquer cerimônia religiosa realizada pelos budistas primitivos na
Índia, quer fosse o morto um leigo ou um membro da Ordem. O Vinayapi4aka que aborda
extensamente todos os detalhes sobre a vida cotidiana dos reclusos, não possui nenhuma
regra em relação ao modo de tratamento do corpo de um bhikkhu morto. Ele
provavelmente era cremado, da forma como descrita no último capítulo do nosso Sutta,
isto é, era reverentemente carregado até um local adequado, e lá simplesmente cremado
em uma pira funerária, sem qualquer ritual religioso, um montículo era, então, erigido
sobre as cinzas. Embora funerais, naturalmente, sejam, freqüentemente, mencionados nos
livros históricos e nos Jātaka, não há qualquer referência de um modo reconhecido de
realizar qualquer cerimônia religiosa.

Esse breve comentário permite observar toda a carga ideológica que permeou a
tradução desse religioso. Os indícios da existência de um rito funerário, embora claramente
presentes na narrativa, não são considerados suficientes pelo tradutor, pois eles “não faziam
parte das regras monásticas”.
Do mesmo modo, L. de La Vallée Pousin ao escrever um verbete sobre Morte e
Deposição do Morto Budista para a Encyclopaedia of Religion and Ethics, em 1911, não foi
capaz de reunir quase nenhuma informação sobre o assunto e, em vez disso, preencheu essas
páginas com definições e descrições acadêmicas sobre o processo da morte propriamente dito.
Embora a tradição pāli não tenha aparentemente preservado informações sobre os
ritos funerários budistas, a tradução do Mūlasarvāstivādavinaya259 da tradição sânscrita, como
veremos mais à frente, conservou narrativas acerca das práticas funerárias.
Embora as razões para essa suposta ausência tenham permanecido desconhecidas,
essa generalização terminou por imprimir sobre o Budismo primitivo uma suposta
inexistência de ritos funerários e do tratamento dedicado ao morto.
Esse fato se torna ainda mais surpreendente se considerarmos que cerca de cinco
décadas antes foram registradas evidências arqueológicas claramente associadas a contexto
funerário em conjuntos monásticos budistas, que nunca foram confrontadas às teorizações
baseadas apenas nas fontes canônicas disponíveis na época.
O general Cunningham260 publicou, naquela época, os resultados de suas
escavações nos centros monásticos ao redor de Sāñcī, nos quais havia evidências claras da
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Rhys Davids (1881, p. xliv-xlv). A tradução está disponível no apêndice desta.
Ver Csoma de Körös (1936, p. 71, 89; 1881, p. 175, 192, 194); e Rockhill (1907). Como observou Norman
(1984, p. 4, 7), o Vinaya e todo o cânone pāli é a “tradução de uma tradição anterior e não pode ser
considerado como uma fonte primária”. Ver também Lévi (1912, p. 512).
260
Cunningham (1854, p. 211-220).
259
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existência de um extenso cemitério associado ao sítio budista de Bhojpur, anterior à era
Cristã. Nele havia pelo menos 50 estupas funerários, nos quais foram encontrados vários
depósitos contendo vestígios esqueletais — o estupa 8c, por exemplo, possuía numerosos
ossos grandes. Mesmo em Sāñcī, no estupa 2; em Sonārī, no estupa 2; e em Andher, nos
estupas 2 e 3, havia evidências da guarda e adoração dos restos mortais dos monges mortos.261
Além disso, temos o material publicado por E.W. West, em 1862, que o estudioso
havia corretamente identificado como uma necrópole no conjunto monástico de Kānheri,
formado por muitos estupas pequenos ao redor de um maior. Em 1883, Burgess publicou uma
descrição de outro cemitério monástico no conjunto de grutas de Bhājā.262
Os antecedentes dos estupas foram observados na Índia num período bem mais
recuado, pois a prática de cobrir as cinzas e restos mortais de um morto com um monte de
terra remonta, pelo menos, ao período Védico. Essas estruturas, durante a época Bramânica,
eram erigidas com blocos de argila ou tijolos — os śmaśāna. Na Antiguidade, erigir um
estupa e nele depositar os restos mortais de um rei — cakravartin era considerado um ato de
honra.
Assim, os estupas não podem ser considerados monumentos especificamente
budistas, mas uma continuidade de um costume comum na práxis funerária da Índia antiga. O
estupa budista se desenvolveu nas seguintes etapas: (1) um monte de terra circundado por um
anel de pedras; (2) um bloco de pedra depositado sobre o monte de terra; (3) o
aperfeiçoamento dessa pedra com inclusão de harmikā e chattra; (4) a construção de uma
cerca de madeira — vedikā, para proteção da estrutura.263
Como veremos mais à frente, a partir de uma determinada época, alguns
monastérios passaram a erigir estupas memoriais ao redor do estupa principal, que continham
as cinzas de monges célebres por sua piedade e sabedoria.264
Assim, embora as publicações sobre as evidências arqueológicas e epigráficas das
práticas funerárias budistas tenham estado disponíveis para os estudiosos no início das
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Tais evidências foram revistas por Schopen (1997, p. 86-98), que analisou o material epigráfico existente,
capaz de fornecer informações sobre a construção e ornamentação desses monumentos para abrigar relíquias e
que foram financiados por um número vultoso de monges e monjas budistas.
262
Os conjuntos de Kānheri e Bhājā fizeram parte de nosso levantamento das grutas budistas do Deccan e
Konkan, durante o estágio no Deccan College Post-Graduate and Research Institute, e sua descrição está
disponível no capítulo I, no Apêndice desta pesquisa.
263
Ver Barua (1926, p. 21). Sobre as regras de construção de um estupa, ver Bareau (1964, p. 202-205).
264
Ver Basham (1954, p. 351).
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pesquisas, elas não foram levadas em consideração uma vez que “não estavam registradas nos
cânones que tinham sido preservados”265.
Uma outra vertente a ser utilizada na análise dos ritos fúnebres budistas primitivas
são os relatos antropológicos mais recentes que, embora não possam ser diretamente
transpostos ao período mais remoto, podem fornecer indícios de continuidade de alguns
elementos da práxis funerária, nos diferentes ramos do Budismo.
Como veremos, a análise desse conjunto de evidências revelaram que os budistas
não apenas dedicavam cuidados à deposição de seus mortos mas também aos rituais que
envolviam a guarda e celebração de sua memória.

2.1 As Fontes Escritas e o Morrer e a Morte no Budismo Primitivo

Apesar do suposto silêncio atribuído às fontes textuais budistas no tocante às práticas
funerárias, estudos mais recentes apresentaram importantes avanços sobre essa temática. O
Vinaya pāli e o Mūlasarvāstivādavinaya sânscrito possuem claras citações sobre a morte de
monges, no entanto o lugar em que elas foram registradas talvez pareça de início um pouco
inesperado: a seção Sobre mantos e material para mantos — no Cīvarakkhandhaka e
Cīvaravastu. O cīvara (manto) era provavelmente um dos principais pertences de um monge
morto e, assim, era um meio legítimo de um outro monge adquirir um manto. No caso em que
o monge possuía bens mais valiosos as regras se tornavam mais complexas.266
No Cīvarakkhandhaka do Vinaya pāli as regras formais foram registradas de modo
sucinto e aparecem em alguns poucos casos de morte: dois monges atendem um monge
moribundo, ao falecer eles tiram o manto e a tigela do morto, e contam ao Buda sobre a
morte; o Buda responde:
Monges a Ordem é proprietária da tigela e dos mantos de um monge que morreu; mas na
verdade aqueles que assistem o moribundo prestam um grande serviço; eu permito que
vós, monges, deis por meio da Ordem os três mantos e a tigela para aqueles que cuidaram
do enfermo.
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Schopen (1997, p. 205) acredita que mesmo atualmente os estudiosos presumem que a evidência das práticas
budistas só podem ser encontradas nos textos, somente os textos podem refletir o que realmente ocorreu.
266
Sobre o assunto ver a análise apresentada por Schopen (1997, p. 206-207), que considera natural essa
localização devido ao problema da herança sobre a propriedade do monge falecido.
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Por outro lado, o Mūlasarvāstivādavinaya devota cerca de trinta e cinco páginas sobre a
distribuição das propriedades de um monge falecido. 267
O Cīvaravastu do Mūlasarvāstivādavinaya descreve, por exemplo, o caso do
monge Upananda, que possuía uma quantidade considerável de bens materiais. Os bens foram
inicialmente postos em custódia do rei, mas a comunidade monástica de Ūrāvastā, após
estabelecer seu direito sobre as posses do monge falecido, procedeu a distribuição entre seus
monges. Ao saber da morte de Upananda, os monges de Sāketā foram reclamar uma parte dos
bens. O texto menciona que os monges de Śrāvastī após reunir novamente os bens do monge
morto os dividiram novamente com os monges da comunidade vizinha. No entanto, o mesmo
ocorreu com os monges de Vaiśālī, Vārā+asī, Rājag,ha e Campā e o procedimento teve que
ser repetido todas as vezes. A situação chegou a um ponto em que os monges, por estarem
ocupados com tais questões, “abandonaram suas instruções, recitações, estudos, yoga e
concentração mental”268. O Buda foi informado da situação e então teria declarado:
Existem cinco ocasiões para distribuição das posses (de um monge falecido). Quais
seriam? O gongo, o Trida3aka, o caitya, a mensagem, e o movimento formal é o quinto.
Aquele que vier enquanto o gongo for soado, algo lhe deverá ser dado. O mesmo deve
ocorrer quando o Trida3aka for recitado, o caitya for adorado, as mensagens distribuídas
(e o movimento formal for realizado). Por isso, então, monges, após realizar o movimento
formal relativo a todos os pertences pessoais do morto, eles devem ser distribuídos. Este
deverá ser um procedimento constante.

O procedimento é então descrito. A necessidade de uma legislação se faz presente
no momento em que há uma ameaça real de distração da comunidade, em detrimento de suas
atribuições religiosas legítimas. Existe a necessidade de acomodar as questões para se evitar o
conflito de interesses.269
O trecho apresentado revela uma relação clara entre a distribuição das posses de
um monge e a realização de um funeral apropriado. As ocasiões que marcam a distribuição
das relíquias integram momentos específicos e significativos do funeral monástico entre os
267

Ver Gilgit Manuscripts [III. 2. 113-148]; editado por Dutt (1942), cuja versão chinesa foi traduzida no século
V d.C. Como observou Schopen (1997, p. 206), esse detalhamento maior das regras foi geralmente atribuído a
diferenças cronológicas, assim, as especificidades indicariam uma composição mais tardias; no entanto, o
autor considera tal interpretação restrita, pois ao invés de uma questão cronológica, essa diferenciação pode ter
sido um reflexo de diferenças sectárias na aplicação mais ou menos rigorosa das regras: os compiladores do
Vinaya Mūlasarvāstivāda procuraram evitar ambigüidades e estabelecer um código mais rigoroso e
abrangente. A existência de tais regras revela que as comunidades monásticas budistas possuíam uma ampla
gama de questões potencialmente conflituosas que, em cada ramo, mereceram atenção e propostas
diferenciadas para evitá-las ou solucioná-las.
268
Na transliteração: bhiksava>, pātayanto bhājayantaś ca riñcanty uddeśa6, pā>ha6, svādhyāya6 yoga6,
manasikāram. Ver Dutt [Gilgit Manuscripts, III.2.117-8].
269
Sobre a distribuição de mensagens para os monges, ver Dutt [Gilgit Manuscripts, III.2.x-xi]. Para outras
fontes escritas traduzidas do sânscrito que possuem tal passagem, ver Schopen (1997, p. 225, n. 19).
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Mūlasarvāstivādin. O uso do gongo ou do sino — chamado mta—, anta—, ou mu3ikāga3i
em sânscrito, para anunciar a morte parece ter marcado o início das exéquias budistas. O
segundo procedimento mencionado é a recitação do Trida3aka ou do Dharma —
dharmaśravaa6datta6270, realizado durante ou após a cremação do morto. A adoração do
estupa, ou caitya pontuaria o final da cerimônia.
Nas suas narrativas271, o peregrino chinês I-tsing mencionou que, nos países
ocidentais, a adoração dos caitya e os serviços comuns eram realizados após o meio-dia ou
durante o crepúsculo; depois que todos estavam sentados um mestre dos sūtra se sentava no
trono de leões e declamava alguns versos. Todas as descrições parecem indicar que o
Trida3aka consistia de: uma elegia às três jóias do Budismo, seguida pela recitação de um
texto sagrado e, finalmente, da transferência dos méritos. Essa recitação do Trida3aka,
segundo I-Tsing, não era, portanto, restrita aos funerais.
Da mesma forma, a ordem em que a distribuição dos pertences do monge falecido
era realizada reflete uma seqüência de atos, cada qual mais distante do momento da morte, e
parecem envolver um grau decrescente de participação nas atividades funerárias. Existem
monges que participam do funeral desde o início — do soar do gongo; aqueles que estão
presentes apenas no final durante a adoração do caitya; e aqueles que participam do
movimento formal, ou seja, podem não ter estado presentes no funeral. Assim, aqueles que
participaram do princípio da cerimônia fúnebre têm prioridade na distribuição das posses do
monge falecido. Essa prioridade sobre os bens e direitos estava, portanto, diretamente
associada ao grau de participação no funeral.
O início das exéquias, marcado pelo soar do gongo, revela seu caráter comunal, o
chamado sonoro para reunir a comunidade era utilizado nas atividades associadas a toda a
comunidade monástica. A convocação dos monges podia ter por objetivo tanto a realização de
trabalho quanto a intenção de avisar sobre um perigo ou um falecimento272.
No Cīvaravastu existem ainda algumas promulgações que confirmam a relação
entre a realização dos funerais e a distribuição das posses de um monge. Esses excertos
evidenciam o que parecem ter sido considerados os mais importantes elementos do funeral
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Ver Dutt [Gilgit Manuscripts III2.144.14]. Schopen (1997, p. 231-232) observou que a referência exata ao
Trida3aka mencionado pelas fontes textuais é na maioria dos casos desconhecida, de forma geral acredita-se
que foi um sūtra sobre a impermanência (anityasūtra); uma outra sugestão é que o Trida3aka era um tipo de
fórmula ritual à qual qualquer texto podia ser conjugado. Como veremos, os relatos antropológicos registram
uma recitação nesse momento do funeral leigo.
271
Ver Lévi (1915, p. 433-434). Ver Schopen (1997, p. 232-233) para mais detalhes.
272
Ver Schopen (1997, p. 209).
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monástico primitivo273. A primeira parte do texto descreve um fato que teria ocorrido em
Śrāvastī: durante certa ocasião um determinado monge enfermo veio a falecer em sua cela e
renascera entre os seres não humanos. O monge responsável pela distribuição de mantos
entrou nessa cela a dizer: “eu distribuo a tigela e o manto”. Mas o monge morto apareceu
nesse mesmo instante, empunhando uma maça e, tomado por fúria teria dito: “ao realizar a
remoção (traslado) do meu corpo, apenas então deveis proceder à distribuição de minha tigela
e meu manto”. O monge atemorizado fugiu. Os monges teriam perguntado ao Abençoado
sobre esse evento e ele lhes respondeu: “primeiro deverá ser realizada a remoção do monge
falecido e, somente então, seu manto e sua tigela serão distribuídos”. O trecho indica que o
traslado ritualizado do corpo era o procedimento mínimo envolvido no funeral desse ramo
budista274.
No entanto esse primeiro aspecto não parece ter sido considerado suficiente, pois
uma passagem seguinte do Cīvaravastu menciona o que parece ter sido um segundo
componente necessário ao funeral entre os Mūlasarvāstivādin. Após a morte de um monge e a
realização da remoção de seu corpo, os monges que tinham simplesmente atirado o cadáver
no campo de cremação retornaram ao vihāra. O monge incumbido da distribuição de suas
posses entrou na cela do monge falecido entoando os mesmos dizeres. O monge que havia
renascido entre os não-humanos, reapareceu na cela empunhando uma maçã e disse: “após
realizar a adoração do corpo em meu favor, somente então, tu distribuirás minha tigela e meu
manto”. Mais uma vez o Abençoado é inquirido a respeito do problema e diz: “a adoração do
corpo do monge morto deve ser realizada pelos monges em seu favor; apenas então sua tigela
e seu manto devem ser distribuídos; do contrário isso se tornará um perigo — uma
calamidade”. Tal procedimento é chamado nas fontes textuais śarīrapūjā.
Schopen275 observou que o termo śarīrapūjā foi geralmente traduzido como
adoração das relíquias, no entanto, pode ter tido um significado mais amplo ou distinto, pois
descreve o ritual realizado após a remoção do corpo e translado ao campo de cremação antes
de ser incinerado, ou seja, antes que pudesse existir qualquer relíquia. No trecho descrito
acima, a realização do śarīrapūjā é anteposta à deposição simples e não ritualizada do corpo.
273

Foram analisados por Schopen (1997, p. 209-211) a partir da tradução dos Gilgit Manuscripts (Dutt, 19421950) e de fontes tibetanas.
274
Schopen (1997, p. 226, 236) observou que o procedimento é definido por uma raiz verbal [abhi-nir-_ h].
Esse verbo parece ter sido uma expressão técnica para designar o início de um funeral, como pode ser
verificado em várias fontes budistas, e também num texto jainista que trata de funerais. Esta e outras
expressões paralelas indicam que a remoção do corpo era um procedimento comum a funerais monásticos ou
de qualquer outro tipo.
275
Schopen (1997, p. 99-113, 211). Para detalhes da tradução do termo entre os manuscritos tibetanos ver (ibid.
227-8). O termo também foi utilizado no Mahāparinibbānasutta da tradição pāli.
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Assim, tratar-se-ia da adoração do corpo do monge falecido, que pode ter incluído a lavagem
e unção.
Os trechos descritos acima apresentam duas práticas distintas do rito funerário
budista, aparentemente, necessárias para conseguir apaziguar o fanstasma276 e permitir a
distribuição de suas posses. As mesmas etapas são mencionadas nos funerais do imperador
Aśoka e do rei Prasenajit, o que indica não terem sido exclusivas do funeral monástico
budista277.
Uma outra passagem do Cīvaravastu revela qual pode ter sido o terceiro
procedimento necessário no funeral de um monge budista. Após a morte consumada de um
monge em Śrāvastī, seu traslado ao campo de cremação e a realização da adoração do corpo,
o monge foi cremado. Os monges retornaram, em seguida, ao vihāra e o monge incumbido da
distribuição dos pertences do falecido, mais uma vez, foi até sua antiga cela para novamente
encontrar o fantasma do morto que lhe disse: “tu ainda não realizaste a recitação do Dharma
oferecida em meu favor, somente então tu realizarás a distribuição de meus mantos
monásticos”. Ao consultar o Abençoado, ele lhes teria dito: “após realizar a recitação do
Dharma em nome do falecido, ter dirigido a dádiva (transferido o mérito ao morto), somente
então, seus mantos monásticos poderão ser distribuídos”.
O trecho evidencia que o fanstasma do morto ainda não havia renunciado as suas
posses e para que isso ocorresse era necessário um procedimento derradeiro que era o mais
distintamente budista dos três aspectos do funeral e, talvez, exclusivo do funeral monástico
nesse período. Na descrição dos funerais reais, mencionados acima, não há menção à
recitação do Dharma ou à transferência dos méritos para o morto — elemento recorrente nas
narrativas dos funerais de monges e monjas278. Os monges que participam do funeral criam os
méritos ao recitar o Dharma e os transferem ao morto279. Tal prática póstuma estabelecia a
separação definitiva entre o morto e suas posses, a partir da compensação gerada pelos rituais
funerários.
276

A respeito dos fantasmas — piśāca, Schopen (1997, p. 237) observou que nos Vinaya essas criaturas são
consideradas causas legítimas para o abandono dos retiros na estação das chuvas, o que de forma geral era
proibido. Esses são elementos interessantes que revelam a influência das crenças populares presentes entre a
comunidade monástica.
277
Bareau (1970-71), observou que o fato de dois reis célebres, em especial Aśoka, não terem recebido os
funerais de um cakravartin enfatiza o caráter idealizado, senão artificial, desse ideal.
278
Infelizmente o material apresentado possui poucas referências específicas às monjas, também não há
evidências epigráficas que tenham se preservado e que atribuam um estupa a uma monja. Seria necessário
ampliar o leque de fontes existentes antes que se possa traçar um perfil das comunidades de monjas budistas.
279
Sobre as sutilezas que envolvem a transmissão dos méritos, ver Filliozat (1980, p. 102-116). Para
interessantes observações sobre as práticas védica e budista, ver Oguibenine ((1982, p. 393-414).
Como observou Schopen (1997, p. 213), a transferência direta de méritos parece ser uma característica do
Mūlasarvāstivādavinaya, que estabelecia transmissões para as várias categorias de mortos.
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Assim, a distribuição das posses de um monge budista morto pareceu, desde o
início, depender da realização de um conjunto de práticas rituais ou obrigações póstumas
devidas ao morto. Por sua vez, os monges cuja participação ocorria desde o início das
exéquias tiveram primazia sobre os pertences do morto280. Tais crenças foram importantes o
suficiente para ser incorporadas a um código de comportamento instituído para regulamentar
a comunidade monástica — um elemento oficial do Budismo monástico que, curiosamente,
parece divergir da doutrina fundamental budista — a inexistência de um ser permanente,
anātman281. Essa discrepância é interessante, pois revela que as supostas doutrinas
fundamentais do Budismo podem, possivelmente, ter tido pouca influência no comportamento
leigo budista e mesmo entre os monges mais letrados, que o esperado282.
Um estudo antropológico283 do Budismo Theravāda moderno no Sri Lanka,
corrobora essa idéia. Embora a doutrina do anatta (sânsc. anātman) possa ser salvaguardada
por meio da idéia de que a personalidade que continua através de uma série de nascimentos é
tão real quanto a personalidade do indivíduo vivo — prārthanā; os casos de renascimentos
auspiciosos e transferência de méritos a parentes mortos revelam que a doutrina do anatta não
é eficaz em relação à vida seguinte do morto e que a crença na sobrevivência individual após
a morte é um elemento fundamental na prática do Budismo cingalês.
Nesse sentido, entre as práticas funerárias védico-bramânicas, embora as doutrinas
de transmigração e liberação tenham transformado toda a especulação sobre o Morrer e a
Morte na Índia antiga, os ritos dedicados aos ancestrais mantiveram-se marcados pelo antigo
rigor e se preservaram ao lado das novas doutrinas. Durante um longo período, a visão ritual
de mundo da antiga religião védica conviveu, por meio das diretrizes traçadas pelos Sūtra e
Śāstra nos funerais e ritos ancestrais, com pouca influência das doutrinas inovadoras,
cosmografias e teologias que erodiram gradualmente as estruturas institucionais da religião
védica. Embora tenha havido uma mudança nos ideais envolvidos na pós-morte, nos conceitos
de imortalidade e libertação definitiva do ciclo de renascimentos, a intenção dos ritos śrāddha
sobreviveu e a idéia da passagem do morto em uma progressão cosmogônica, e da salvação
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Schopen (1997, p. 214) observa que o direito à herança do monge parecem estar de acordo com a legislação
hindu presente nos Dharmaśastra. Como pudemos observar anteriormente, havia uma relação direta de
obrigatoriedade entre o direito à herança de um morto e a realização dos ritos fúnebres. O
Baudhāyanapitmedhasūtra [Śrautakośa. Encyclopedia of Vedic Sacrificial Literature, v. I, parte II. Poona,
1962, p. 1037] menciona que os ritos de cremação apropriados devem ser realizados não apenas para a mãe, o
pai, o mestre, mas também para “aquele que deixar herança para alguém, mesmo que pertença ou não ao
mesmo gotra”.
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Ver Monier-Williams (1999, p. 27).
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Ver Schopen (1977, p. 215).
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Ver Gombrich (1971, p. 243).
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do indivíduo vinculada à prática ritual apropriada por meio de seus descendentes, permitiu
que cerimônias arcaicas dedicadas aos mortos se perpetuassem até os dias atuais284.
Um outro aspecto das exéquias budistas, que também pode ser encontrado nas
fontes textuais, diz respeito à construção dos estupas ou caitya para abrigar os restos mortais
dos monges e que, como veremos mais à frente, foram o principal tipo de registro
arqueológico preservado na paisagem funerária budista. A prática de erigir estupas ficou
registrada nas fontes textuais e aparece numa passagem do Mūlasarvāstivādavinaya. A versão
tibetana285 dessa narrativa preservou um excerto sobre o tratamento dos restos mortais do
monge Śāriputra e que envolveu a disputa entre os leigos e a comunidade monástica sobre
suas relíquias.
As exéquias do Buda Śākyamuni estiveram desde o princípio associadas à
memória e preservação das relíquias corpóreas do Iluminado, e grande parte das fontes
secundárias esteve preocupada com o papel e a ênfase prestada às relíquias no Budismo
primitivo286 — cuja adoração foi de início considerada, pelos acadêmicos287, de caráter
exclusivamente leigo, mas atualmente é questionada.
Essa linha interpretativa concluiu que a adoração dos estupas inicialmente era de
domínio leigo, daqueles menos evoluídos espiritualmente, que precisavam da adoração para
facilitar sua busca, enquanto os monges — mais elevados, não necessitavam de tal
mecanismo. O desenvolvimento da adoração ao estupa e, mais tarde, das imagens budistas por
monges foi atribuído à uma contaminação das práticas populares laicas.
No entanto, estudos mais recentes mostraram que a distinção tradicionalmente
proposta entre monges e leigos não se confirma. As evidências apontaram para um culto ao
estupa controlado pela comunidade monástica. Monges e monjas aparecem como uma porção
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Cf. Knipe (1977, p. 112, 121-122).
Ver Rockhill (1907, p. 110-111).
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Ver Gombrich (1988, p. 123). O estudioso atribuiu a origem do culto às relíquias aos budistas. A adoração de
imagens (o terceiro tipo de śarīra) entre os Theravādin, exigia que a escultura contivesse uma relíquia
corpórea dentro da mesma (um pedaço de osso consagrado), para poder ser considerada sagrada. Sobre a
relíquia do dente do Buda e a crença, entre os Theravādin, no retorno do Buda e em seu terceiro nibbāna, ver
Gombrich (1971; 3, 292), e no Banco de Dados e Imagens [MHP0121]. Os três nirvāa seriam: a Iluminação
(kilesaparinibbāna — a extinção das máculas); a Morte (khandhaparinibbāna — a extinção doa agregados,
constituintes da pessoa); e o dhātuparinibbāna — a extinção das relíquias (sārīrika).
Sobre a adoração de imagens entre os budistas Mahāyāna e sua associação à devoção do tipo bhakti, ver
Fussman (1994: p. 42). O estudioso menciona o episódio no Divyāvadāna [360-2], ou seja, no Vinaya dos
Mūlasarvāstivādin, em que o arhat Upagupta, cai literalmente em êxtase diante da “pessoa fictícia” (imagem)
do Buda. Ver também Strong (1983, p. 192-195). Sobre o impacto do movimento Bhakti no Budismo
Mahāyāna ver, também, Upadhyaya (1980, p. 103-112).
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Ver Oldenberg (1882), Comaraswamy (1965) e Lamotte (1988).
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representativa de doadores e participantes das atividades meritórias associadas ao culto do
estupa.288
Embora as fontes textuais sobre o Mahāparinirvāa do Buda mencionem que suas
relíquias foram coletadas e teriam sido disputadas apenas pelos leigos, a disputa de relíquias
sagradas não foi uma exclusividade do Iluminado, pois as fontes textuais estendem tais
conflitos aos restos mortais de eminentes monges budistas. O incidente também teria ocorrido
durante a divisão das relíquias de Ānanda, mas mesmo antes do Mahāparinirvāa do Buda,
os restos mortais do monge Śāriputra foram objeto de controvérsia entre leigos e monges.
Nessa narrativa o monge Śāriputra se encontrava em Nālandā quando foi
acometido de grave enfermidade e faleceu no mesmo dia289. Após ter sido cremado por seus
discípulos, suas cinzas foram recolhidas e levadas junto da tigela e do manto ao Buda em
Rājag,ha. O Iluminado deixou a cidade e no caminho para Śrāvastī parou no monastério de
Jetavana290. Os restos mortais foram guardados pelo thera Ānanda. Um discípulo leigo e
abastado, chamado Anāthapi+Bada, ao saber da morte do monge pediu permissão para
construir um caitya para suas cinzas, em consideração a sua longa afeição pelo monge.
Ānanda recusou polidamente e a questão teve que ser mediada pelo próprio Buda que, então,
permitiu a Anāthapi+Bada levar as relíquias. O discípulo leigo transportou os restos mortais de
Śāriputra consigo e os guardou em sua própria moradia, num local alto. As relíquias foram
honradas com incenso, flores, perfumes e óleos adocicados, e adoradas pelos amigos e
parentes de Anāthapi+Bada. Todos os habitantes de Kośala, a família real, os sábios e anciãos
prestaram reverências às relíquias. Então, Anāthapi+Bada perguntou ao Buda como o caitya
devia ser construído, ao que o Abençoado respondeu: “deverá ter quatro plataformas
decrescentes e conter um vaso; deverá ter um, dois, três, quatro ou treze baldaquinos e deverá
ter um teto para protegê-lo da chuva”. Além disso, o discípulo leigo também inquiriu o
Iluminado sobre a possibilidade de realizar um banquete fúnebre junto ao caitya e foi
atendido.
O excerto menciona, ainda, que o Buda descreveu a forma de estupa funerário
apropriado às diferentes categorias de indivíduos — desde um Buda até os homens comuns:
288

Ver Schopen (1997, p. 31-34) que analisou inscrições pertencentes aos conjuntos monásticos associados aos
estupas e datados do século II a.C. Ver também Fogelin (2003).
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aparentemente marcou o início do estabelecimento de monastérios budistas. Ver no VN, Cullavagga [VI. I.
295-298]. Um excerto curioso no NDK da tradição pāli, termina a dizer que o Buda teria permanecido nesse
lugar até a sua morte.
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para um pratyeka Buda, o caitya não precisa ter teto; para um arhat devia ter quatro
guirlandas; para um sakridagamin três guirlandas; para um anagamin duas; para um
crotapanna uma única guirlanda; e para as pessoas comuns o caitya devia ser simples.291
Embora, nessa versão, a narrativa termine desse modo, algumas outras fontes292
mencionam que as pessoas foram à casa de Anāthapi+Bada mas não o encontraram e não
puderam ter acesso às relíquias. Tais pessoas foram até o Buda queixar-se do ocorrido e o
Iluminado determinou que um estupa fosse erigido para abrigar os restos mortais de Śāriputra,
sob a condição que fosse construída por leigos mas na área interna do monastério.
Assim, é possível observar nessa passagem que, em algum momento, a prioridade
sobre a guarda dos restos mortais dos monges budistas pode ter sido questionada pelos leigos,
mas a primazia foi dada aos monges — a participação leiga devia ser regulada pela
comunidade monástica. Embora o caráter histórico da narrativa não possa ser comprovado, a
passagem permite entrever as intenções daqueles que compilaram os textos sagrados.293
Essa fonte textual também informa sobre as formas de deposição do cadáver de
um monge budista. O corpo deve ser cremado, mas se não houver madeira disponível deve ser
atirado em um rio. Caso não haja um rio nas proximidades deve ser sepultado num local
sombreado, a cabeça para o norte, deitado sobre o lado esquerdo sobre um leito de erva e
recoberto com erva verde ou folhas294. Antes de ser sepultado o corpo deve ser lavado. Um
caitya deve ser erigido sobre os restos mortais.295
Nessa passagem há uma clara menção à distribuição espacial dos estupas296.
Trechos semelhantes sobre a morte de Śāriputra aparecem no Vinaya dos MahāsāJghika297.
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Rockhill (1907, p. 111) observa que o estupa construído para Śāriputra era semelhante ao que devia ser
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O mesmo tipo de descrição recorre no Kanjur tibetano que inclui a exposição do cadáver, como veremos mais
à frente.
296
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Duas outras fontes textuais pāli a conter referências à guarda dos restos mortais
dos monges budistas são o Udāna e o Apadāna.298 Tais fontes foram pouca estudadas,
entretanto apresentam injunções dirigidas aos monges sobre a realização de ritos fúnebres
para um membro da comunidade monástica — sabrahmacārin; em seguida, à construção e
adoração de um estupa memorial. No Vinaya pāli existe ainda uma narrativa que descreve
parte de uma cerimônia funerária realizada por um grupo de monjas e a construção de um
estupa para consagrar os restos mortais de uma monja morta299.
A cremação de um monge budista no Ceilão, considerado um arhat, foi narrada
por Fa-Hsien, que peregrinou entre os anos 399-414 pela Índia e Sri Lanka300. O breve relato
diz que, num mahāvihāra em que três mil monges residiam, havia um śramaa de elevada
virtude e considerado por todos um arhat. Ao morrer, o rei ofereceu ao monge o tratamento
fúnebre digno de um arhat, como prescrito nas regras: a leste do vihāra foi erguida uma
grande pira funerária e no topo foram colocados sândalo, aloé e outras madeiras aromáticas;
de cada lado da pira eles construíram degraus. Eles envolveram o corpo com um tecido
branco limpo, quase como a seda, com o qual deram várias voltas; construíram um catafalco
na forma de um carro funerário, mas sem os dragões e peixes (como na China); no momento
da cremação, o rei e uma multidão de pessoas vindas de todas as partes se reuniram e
ofereceram flores e incenso; durante o cortejo fúnebre o rei ofereceu flores e incenso; ao
chegar ao campo de cremação o catafalco foi elevado até o alto da pira e óleo de tulasi foi
derramado e o fogo aceso; enquanto a pira ardia todos em gesto reverente removeram seu
traje superior e os atiraram junto com o leque de plumas e a sombrinha na pira funerária, para
ajudar na incineração; terminada a cremação os ossos foram coletados; e um estupa foi
construído para abrigar os restos mortais do arhat.
Uma outra questão relevante, presente nas fontes escritas, diz respeito aos
problemas que a morte de um monge podia ter gerado não apenas entre a comunidade
monástica mas também entre a sociedade leiga. Um trecho interessante preservado no Kanjur

estupas funerários devem ser colocados. Além disso, o estupa dos vários anciãos (sthavira) deve ser alinhado
de acordo com sua idade; estupas de homens virtuosos comuns devem ser colocadas fora do monastério”.
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tibetano possui uma passagem a respeito da morte de um leigo de origem bramânica
convertido ao Budismo.301
Nessa narrativa o Buda encontrava-se em Śrāvastī, no bosque do príncipe Jeta, no
parque de Anāthapi+Bada. Nessa cidade residia um pai de família que após ter se casado, teve
um filho, o filho por sua vez recebeu os sacramentos védico-bramânicos e o nome de seu
gotra, depois se casou e, mais tarde, entrou para a Ordem budista. Tempos depois o monge foi
tomado por uma enfermidade e os tratamentos com ervas, raízes, flores e frutos não
conseguiram salvá-lo e ele faleceu. Os monges deixaram seu corpo, tigela e manto junto a
uma estrada. Em seguida, alguns brâmanes e pais de família que caminhavam pelo local
viram o cadáver e um deles exclamou: “meus senhores, um monge budista — śākyaputra,
faleceu”. Todos foram olhar e ao reconhecer o monge, eles disseram: “senhores, este é o filho
de (...) tal é o destino dos que se convertem à Ordem daqueles śrama+a budistas sem deus, se
ele não tivesse entrado para a Ordem, seus parentes teriam realizado as cerimônias”. Os
monges levaram o problema ao Abençoado que lhes recomendou: “a partir de então, monges,
com minha autorização deverão ser realizadas cerimônias fúnebres para um monge morto”.
No entanto, os monges desconheciam tais cerimônias e, por isso, o Buda acrescenta que “um
monge morto deve ser cremado”. Ao ouvir isso o venerável Upāli perguntou ao Abençoado:
“não teria sido isso dito pelo Abençoado — que existem oitenta mil tipos de vermes no corpo
humano?”. Ao que o Buda respondeu: “tão logo um homem nasce, tais vermes também
nascem, então no momento da morte, eles também certamente morrem; mesmo assim, após
examinar todos os ferimentos (verificar se não há vermes), o corpo deve ser cremado”. Os
monges perguntaram ao Buda o que devia ser feito se não houvesse madeira para construir
uma pira funerária, e o Abençoado respondeu que o corpo devia ser atirado num rio. Caso não
houvesse um rio, eles deviam abrir uma cova e sepultar o corpo. Contudo, se a morte
ocorresse no verão, quando a terra está dura e (a madeira) infestada de seres vivos, o corpo
então devia ser exposto num local isolado, com a cabeça voltada para o norte e o corpo
reclinado para direita, sobre um feixe de relva, recoberto por folhas e arbustos, após transferir
os méritos ao morto e realizar a recitação do Dharma do Trida3aka, os monges deverão
partir.
De acordo com a narrativa, após os ritos os monges se dispersaram, no entanto, os
brâmanes e pais de família os repreenderam pois os śramaa, depois de carregar um cadáver,
não tinham se purificado, estavam impuros. Os monges novamente inquiriram o Buda que
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confirmou que eles deviam se banhar antes de partir. Os monges se banharam e o Abençoado
teria acrescentado: “nem todos devem se banhar, aqueles que tiveram contato com o cadáver
devem se purificar e lavar seus mantos, os demais devem apenas lavar as mãos e os pés”. Os
monges também não tinham adorado o estupa e o Buda teria dito, então, que isso devia
sempre ser feito.
Nessa passagem, assim como nos trechos do Mūlasarvāstivādavinaya o corpo não
deve ser abandonado na estrada, mas trasladado ao campo de cremação — abhinirhāra; não
deve ser apenas depositado no crematório, mas receber o satkāra. Parece claro que, embora
existam outras opções para o tipo de deposição do morto, a cremação era, em circunstâncias
normais, a primeira escolha, e independente do tipo de funeral, a recitação do Dharma e a
transferência de méritos devia ocorrer.
Um elemento fundamental dos Vinaya, que transparece claramente nessa
passagem, é a preocupação daqueles que os compilaram com a censura social. Apesar da
doutrina budista não atribuir importância ao corpo de um morto, os monges teriam buscado se
adequar às crenças leigas por meio de regras e preceitos cujo propósito era evitar conflitos302.
É provável que a criação das regras monásticas tenha ocorrido gradualmente, de acordo com
as necessidades decorrentes do desenvolvimento histórico a que a Ordem budista esteve
sujeita303.
Nessa passagem do Vinaya, a atenção dos monges em relação à comunidade leiga
está diretamente associada a elementos extremamente importantes na sociedade bramânica da
época: a morte e a poluição304. Como vimos, os ritos de purificação são tema recorrente na
literatura normativa bramânica, os principais ritos que envolvem impureza da família são o
nascimento e a morte.305
O enfoque bramânico sobre a morte e a poluição certamente esteve presente entre
as sociedades com que as primeiras comunidades monásticas budistas mantiveram contato,
qualquer atitude de desprezo a tais regras de purificação era objeto de crítica e reprovação,
especialmente, no caso de um indivíduo que fora originalmente um membro da comunidade
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bramânica, como é o caso retratado nessa passagem do Kanjur. A necessidade de interação
entre monges e leigos e o caráter proselitista do Budismo teriam tornado necessária uma
adequação social306.
Os padrões regionais teriam possivelmente influenciado de modo direto nas regras
necessárias ao bom convívio entre monges e leigos. As comunidades budistas deviam
interagir com a sociedade bramânica da época, da qual convertiam novos discípulos e
obtinham ajuda econômica.307
As fontes existentes apresentam um quadro bastante dinâmico do Budismo
primitivo no subcontinente indiano e evidenciam o papel ativo que os centros monásticos
tiveram junto às populações locais — por meio de um elaborado conjunto de rituais e laços
econômicos estabelecidos pelas de doações para obtenção de méritos. As doações
sustentavam os monastérios e em troca a comunidade monástica fornecia seus serviços
religiosos à população leiga308. Essa interação complexa que se estabelecia, talvez também
pudesse ser evidenciada no papel complementar que os monges e leigos ocupavam nos rituais
funerários.
Nesse sentido, o principal problema existente em relação às limitações impostas
pelas fontes escritas é que não há qualquer prova de que uma determinada literatura canônica
tenha sido aquela utilizada, ou mesmo conhecida, das comunidades budistas regionais. Assim,
não é possível lhes atribuir um valor documental direto em relação às práticas monásticas.
Schopen309, o pesquisador que mais tem se debruçado sobre o assunto, possui uma
opinião incisiva em relação à incompatibilidade existente entre as fontes canônicas e a
paisagem funerária budista reconstruída por meio do registro arqueológico e epigráfico:
O Budismo indiano pretende ser algo mais que um estudo do que pareceu ser uma
literatura idealizada e intencionalmente arcaizante; se quiser em algum momento lidar
diretamente com o que foi realmente praticado nos monastérios regionais, tais fatos terão
que ser totalmente confrontados, quão desconfortável possa isso parecer.
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Bareau (1964, p. 205) observou que as oferendas realizadas no estupa além do caráter altruísta próprio do
Budismo, foram influenciadas pela religião popular, tratava-se de uma concessão dos meios monásticos às
preocupações dos laicos.
Como lembrou Thapar (1966, p. 67), os cultos populares como a adoração a árvores e túmulos foram
incorporados ao Budismo por questões proselitistas. Os monges que vagavam, de vilarejo em vilarejo, a pregar
e pedir alimento acabaram por dar ao Budismo um caráter missionário e, mais tarde, os monastérios
construídos próximos às cidades aceleraram a educação, pois eles se tornaram uma fonte de ensinamento
paralela aos dos brâmanes, mas que aceitava homens e mulheres de qualquer estrato social, e portanto a
educação não estava mais restrita a poucos escolhidos.
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promulgadas entre as comunidades budistas fixadas em áreas de maioria tribal.
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O que se observa, portanto, é que os ritos fúnebres adotados pela comunidade
budista refletem semelhanças intrínsecas às exéquias bramânicas. Nesse sentido, os monges
teriam sido influenciados e motivados não apenas pela doutrina budista, mas por crenças e
convenções legais presentes no contexto histórico no qual nasceu e se desenvolveu.310 Não
estamos diante da estrutura religiosa ideal professada pelos cânones, mas da organização
social e religiosa com a qual o Budismo esteve envolvido. Esse assunto será retomado
posteriormente durante a análise do corpus documental da pesquisa.
Assim, a partir do que foi exposto, pode ser delineada uma breve reconstrução das
exéquias prestadas a um monge budista a partir das passagens presentes nos texto canônico:
1. Após a morte de um monge, um gongo era soado a fim de anunciar seu falecimento;
2. Os demais monges entravam em sua cela e trasladavam o corpo para o campo de cremação;
3. Ali os monges adoravam o corpo, ou seja, eles o banhavam e, talvez, ungissem e
envolvessem o cadáver em tecido;
4. Em seguida o corpo era cremado;
5. Após a cremação havia uma recitação do Dharma, com ênfase particular dada aos temas
relacionados à morte, renascimento e transitoriedade. Há indicações de que tal recitação
ocorresse não apenas durante as exéquias, mas também junto ao estupa ou caityagha;
6. No final da recitação, o mérito acumulado era transferido ao morto para que ele pudesse
renascer em uma posição mais auspiciosa ou elevada;
7. Findos os rituais fúnebres, aqueles que tiveram contato com o cadáver se purificavam e
limpavam suas vestes antes de entrar no monastério, enquanto aqueles que apenas observaram
os ritos fúnebres lavavam apenas os pés e mãos;
8. A herança do monge morto era dividida entre a comunidade monástica. Os monges que
estivessem presentes no funeral tinham maior direito aos pertences do monge falecido.
Não parece ainda ter sido encontrada qualquer menção textual às exéquias dos
leigos durante o Budismo primitivo, mas é possível que o funeral fosse uma responsabilidade
da comunidade monástica. Existem apenas menções ocasionais aos rituais realizados pelos
monges para o morto e o moribundo, nas quais o monge deixava o monastério e seguia até a
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Sobre as discrepâncias entre os princípios e as práticas budistas, tanto no passado quanto atualmente, ver S.
Dutt (1960, p. 318). Como bem observou Schopen (1997, p. 221) o monge que surge nesse novo panorama do
Budismo primitivo é muito mais humano e muito mais indiano que aquele apresentado pelas obras acadêmicas
ocidentais.
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casa do devoto falecido. A práxis funerária leiga atual está atestada nos relatos antropológicos
que serão analisados mais à frente.
Como pudemos observar, as fontes textuais não silenciaram sobre as práticas
funerárias budistas, ainda assim, essa é uma questão relativamente recente entre os estudiosos
e as passagens apresentadas acima e outros excertos da literatura canônica budista ainda
requerem um estudo mais aprofundado para que possam revelar, de modo pormenorizado,
quais atitudes e concepções diante do Morrer e da Morte fizeram parte da práxis funerária
durante o Budismo primitivo.
2.2 As Fontes Arqueológicas e Epigráficas
Os conjuntos monásticos construídos durante o início do Budismo estiveram
diretamente associados à paisagem funerária e às formas como a tradição budista tratou e se
comportou diante dos seus mortos. No Budismo primitivo, os padrões funerários dos quais se
têm registros estiveram, provavelmente, associados aos indivíduos considerados dignos de
adoração — o Buda e os monges proeminentes da comunidade budista.
Um primeiro aspecto que concerne esta temática é observado em alguns sítios do
Budismo primitivo. Existe uma associação dos principais locais em que o Buda Śākyamuni
teria estado em vida — celebrados por meio da construção de um estupa, e as centenas de
depósitos secundários de origem funerária dispostos ao seu redor — estupas memoriais de
tamanho menor que com o passar do tempo foram distribuídos de forma cada vez mais
irregular pelo terreno ao redor do estupa principal — o mahāstupa311. Os sítios associados aos
locais em que ocorreram os principais episódios da biografia do Buda são Lumbini
(Nascimento); Bodh-Gayā (Iluminação); Sārnāth (Pregação da Doutrina); e Kuśināgara
(Mahāparinirvāa).
Um dos principais exemplos é o sítio de Bodh-Gayā, que embora bastante
perturbado apresenta uma enorme quantidade de estupas memoriais de tamanhos e formas
variados, distribuídos ao redor do estupa principal do qual, atualmente, se observa apenas o
estrato mais antigo. De acordo com Cunningham312:
Havia pelo menos quatro camada sobrepostas de monumentos semelhantes, pedras
talhadas em épocas mais antigas foram encontradas com freqüência na base dos
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Ver, no Apêndice desta, a tradução do Mahāparinirvāasutta (RHYS DAVIDS 1881 [V.16-19]), na qual o
próprio Buda determinou os quatro lugares que deviam ser visitados pelos discípulos budistas.
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Cunningham (1892, p. 46-49). Ver também Barua (1930) e Bénesti (1981).
Sobre uma interessante tradição tardia que supostamente construía estupas para abrigar imagens quebradas do
Buda, ver Sharma (1997, p. 58-60), que encontrou esses monumentos em Sārnāth.
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monumentos mais tardios, durante a deposição das camadas de solo o nível do pátio, aos
poucos, foi elevado e os estupas mais tardios foram construídos sobre os mais antigos, em
camada sucessivas, de épocas diferentes (...). Tamanho era o número desses monumentos
e tão rápida a acumulação de pedras e terra que o nível geral do pátio foi elevado cerca de
seis metros acima do piso do Grande Templo.

Da mesma forma, esse padrão recorrente também pode ser verificado nos estupas
que teriam contido as relíquias do Buda313. Assim tanto os lugares que teriam sido visitados
pelo Iluminado como aqueles que teriam abrigado seus restos mortais estiveram associados à
paisagem funerária budista desde seu período mais remoto.
Mesmo não estudados profundamente, os vestígios arqueológicos presentes nos
antigos sítios sagrados budistas parecem fornecer indícios de continuidade nas práticas
funerárias, desde os períodos mais remotos, desde pelo menos o século II a.C., perpetuados
numa fase intermediária, entre os séculos IV e V d.C.; e, também, observados em sítios mais
tardios, associados aos níveis estratigráficos datados do século X e XII d.C.
Um relato antigo, mencionou que M. Elphinstone foi o primeiro a chamar a
atenção dos antiquários para existência de monumentos bactrianos chamados topos no
Punjabe e Afeganistão. O general Ventura, de acordo com os registros, mandou abrir o estupa
de Manikyala, no Punjabe, e encontrou algumas antiguidades e moedas bactrianas. M. Burnes
encontrou um grande número de estupas na rota de Lahore a Kabul; e entre Kabul e Jalalabad;
Burnes e M. Gerard encontraram um alemão, chamado Martin Bergen, que havia aberto mais
de trinta desses monumentos, dentro dos quais encontrou vasilhas de ouro e de pedra
contendo ossos e um número considerável de moedas gregas de cobre e ouro. Em seguida, há
um trecho interessante desse relato sobre uma cidade em ruínas chamada Bahhar, perto de
Balabagh e Kabul, na qual foram encontrados grandes jarros de pedra (ou cerâmica?) que
continham cadáveres como que em penitência, os cabelos e sobrancelhas preservados e, sobre
os pés, pequenas vasilhas de cobre contendo moedas do mesmo metal.314
Entre os sítios mais antigos e melhor estudados estão o estupa Dharmarājikā em
Taxila, assim como os sítios de Sāñcī e Bhārhut.
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Ver o estudo de Schopen (1997, p. 148-163) sobre o Buda, seus ossos e a concepção de relíquia nas inscrições
presentes em Nāgārjuniko+Ba.
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Cf. Journal Asiatique XIV (1834, p. 264-6). No Paquistão foram registrados grupos de pequenos estupas de
barro — cozidos ou não, no sítio de Mainamati (“Mainamati Excavations”, Pakistan Archaeology 5, 1968, p.
173; apud Schopen 1997, p. 142, n.36), que contiveram relíquias de ossos. O mesmo tipo de estupa foi
mencionado por Taddei (1970, p. 85-86), em Gazni. Sobre inscrições de caráter funerário em Hadda, ver
Fussman (1969, p. 5-9 ;1974, p. 58-61); e em Shaikhan Dheri, ver e Dani (1965;1966).
Sobre os vestígios de mobiliário funerário budista na região noroeste da Índia, ver a respectiva vertente no
Banco de Dados e Imagens, a partir da Listagem Temática de Gandhāra.
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Um dos exemplos mais consistentes da arquitetura funerária budista primitiva, foi
escavado por Marshall315, trata-se do estupa Dharmarājikā, em Taxila, no noroeste da Índia.
Em menos de um século, esse estupa, provavelmente construído no final do período Maurya
ou início do século II a.C., foi cercado, por um conjunto numeroso de pequenos estupas
associados a moedas do século I a.C.
Uma situação semelhante foi observada em Jauliāñ, sítio mais tardio, porém mais
bem preservado também em Taxila: numa base retangular ao redor do estupa central existem
vestígios de pelo menos vinte e um estupas menores; sua distribuição irregular indica que
provavelmente não tenham sido parte do planejamento arquitetônico inicial, mas acrescidos
em épocas diferentes nos espaços vagos; após essa área ter sido preenchida, outros estupas
foram erigidos no nível inferior — cinco deles foram observados no piso lateral. Pelo menos
três desses estupas continham depósitos funerários ou câmaras que os contiveram316.
Um outro dado interessante fornecido por Marshall317, foi a observação dos
pequenos estupas construídos nos vihāra de Taxila, Kālawān e Mohrā Morādu. O arqueólogo
sugeriu que tais estupa eram “monumentos funerários que serviram de memoriais para expor
a santidade da cela em que um bhiku particularmente venerável viveu e morreu”; ele
acrescentou que tais estupas contiveram as cinzas dos monges, “os restos mortais dos antigos
moradores”.
Na época em que foi escavado, o estupa de Sāñcī mereceu uma interessante
observação de Marshall318. O arqueólogo mencionou um tempo em que o Grande Estupa
esteve circundado, como todos os santuários mais famosos do Budismo, por uma profusão de
estupas de tamanhos variados agrupados próximos à face do platô. Elas foram destruídas entre
1881-1883, durante a retirada e limpeza do material ao redor do estupa principal, que
removeu escombros num diâmetro de 18 m. Um outro exemplo é o monastério de Guntupalle,
em Andhra Pradesh, no qual se encontra uma série de estupas funerários ordenados em
fileiras. Longhurst319 acreditava que se tratavam de tumbas arruinadas de monges que
morreram naquele sítio.
Os estupa de Jauliāñ e o sítio de Mīrpūr-Khās datam do período intermediário.
Um registro arqueológico menos detalhado mencionou uma floresta de pequenos estupas ao
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redor do estupa principal de Mīrpūr-Khās, no Sind, anteriores ao ano 400 d.C — com
associações funerárias: urnas com fragmentos de ossos320.
Alguns desses agrupamentos parecem ter existido mesmo em sítios atualmente não
tão bem preservados. Outros sítios com possíveis conjuntos de estupas funerários seriam
Śravasti, Lauriyā Nandangarh e Kauśāmbī.321
O período mais tardio é representado por Ratnagiri322 que será tratado mais à
frente. Sobre Amarāvatī, um dos sítios com ocupação mais longa na história do Budismo —
possivelmente até o século XIV, há uma breve descrição em Fergusson323. O complexo foi
dilapidado pelos zamindar — caçadores de tesouros e pelos oficias ingleses. Burgess324
mencionou um estupa funerário ao redor do estupa principal que continha um “pequeno chatti
(pote) e uma quantidade de ossos calcinados”. O mesmo foi observado por Rea325, que
registrou vinte estupas funerários; nas etapas de campo seguintes esse pesquisador encontrou
os chatti sobrepostos a um grupo de dezessete urnas megalíticas — descritas como “tumbas
piriformes neolíticas”.
Um outro tipo de configuração funerária encontrado nos sítios budistas mais
antigos é a deposição dos restos mortais de vários monges num único estupa, acompanhada de
inscrições — aqui designados estupas comunais. O conjunto monástico de Sāñcī e outros,
associados a esse complexo, como Sonārī, Satdhāra, Bhojpur e Andher apresentaram esse tipo
de configuração funerária.
No estupa 2 de Sāñcī, descrito por Cunningham326, encontravam-se os restos
mortais de dez monges, que representavam no mínimo três gerações distintas. Em Sonārī, o
estupa 2 abrigava as relíquias de cinco monges; em Andher, os estupas 2 e 3 foram utilizados
para o mesmo propósito.
Dois estupas encontrados em Nāgārjuniko+Ba, com características semelhantes e
presença de potes e relicários com ossos e cinzas, foram observados por Longhurst327, que
sugeriu que o estupa 4 conteve doze depósitos e o estupa 5 tinha abrigado seis desses
depósitos.

320

Ver Bhandarkar (1917, p. 47-48); Cousens (1929, p. 82-97); e Mitra (1971, p. 32-33; 133).
Cf. Schopen (1997, p. 183-184). Przyluski (1920, p. 48) mencionou pequenos estupas de tijolos ao redor do
estupa maior de Kapilavastu, estruturas com base quadrada e sem o domo.
322
Mitra (1981).
323
Fergusson (1868, p. 138-140).
324
Burgess (1882, p. 4, 9).
325
Rea (1909, p. 118-9; 1912). Ver também K.P. Rao (1988, p. 46).
326
Cunningham (1854, p. 184-189, 203-205, 223-226).
327
Longhurst (1938, p. 20-21).
321

338

Para uma sugestão de que, em alguns sítios, os estupas funerários comunais podem
ter sido erigidos em datas anteriores ao estupa que teria contido relíquias do Buda, ver
Schopen328. O estudioso propôs que esta foi possivelmente uma prática monástica bastante
difundida. As evidências apresentadas incluem as narrativas sobre construção de estupas para
abrigar os restos mortais de monges, durante a época em que o Buda teria vivido, contidas nos
Udāna e o Apadāna, da tradição pāli, que serão discutidos mais à frente.
Outras evidências das práticas funerárias do Budismo primitivo foram
encontradas, melhor preservadas, em conjuntos monásticos talhados na rocha, distribuídos no
oeste do Planalto do Deccan e na faixa litorânea do Konkan — como Bhājā, Kānheri, Bedsā,
Nadsur, Pitalkhorā e Sudhagarh. O levantamento dos conjuntos monásticos de Bhājā e
Kānheri foi realizado durante nosso estágio no Deccan College Post-Graduate and Research
Institute329.
Como mencionado anteriormente, o grupo de estupas funerários de Kānheri foi
inicialmente descrito por West330. O estudioso observou que tais estupas, provavelmente,
contiveram as cinzas dos monges, e que a galeria que os abrigava, Grutas 84 a 87, era a
necrópole do conjunto monástico. Burgess331, por sua vez, descreveu o local como “um longo
terraço sobre a rocha maciça que se estende na beira da montanha, no qual se encontram as
bases de numerosos estupas de tijolo, monumentos construídos sobre as cinzas de uma série
de Bauddhasthavira ou monges que ali faleceram”.
O conjunto de Bedsā não foi explorado durante nosso estágio, mas a presença de
um estupa funerário foi observada por Schopen332 que, a partir da análise da inscrição
associada, considerou o pequeno estupa na Gruta 3 de caráter funerário; assim como o estupa
da Gruta 4 de Kānheri, que apresenta o mesmo tipo de epígrafe. Não há referências sobre um
cemitério em Bedsā na descrição fornecida por Nagaraju333, nas descrições o estupa da Gruta
3 em Bedsā é atribuído ao século I a.C.; e o de Kānheri ao século II d.C. Trata-se, portanto, de
um outro padrão de estupas secundários de caráter funerário, talhados em nichos isolados,
identificado por Schopen.
Nagaraju334 mencionou outros estupas memoriais em Nadsur e Pitalkhorā. O
conjunto de Nadsur possui doze estupas na Gruta 3, com tamanho e forma variados; quatro
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desses eram estupas estruturais (construídas e não talhadas na rocha), a melhor preservada
abrigava “um punhado de cinzas”335. O conjunto de Pitalkhorā foi escavado por
Deshpande336, que descreveu um agrupamento de quatro escavações na encosta oposta ao
caityagha principal e às celas monásticas, que continham um ou mais pequenos estupas, mal
preservados mas, em pelo menos um deles, o arqueólogo descreveu “duas perfurações, uma
com um encaixe para receber uma tampa”; o mesmo tipo de orifício foi encontrado no estupa
funerários do caityagha da Gruta 3, que possui cinco perfurações oblongas, quatro delas na
parte posterior e uma na lateral esquerda do cilindro, esses orifícios foram originalmente
lacrados por placas de pedra e contiveram relicários de cristal em seu interior337.
O complexo monástico de Sudhagarh foi analisado por Schopen338. O sítio foi
explorado por Kail339, que menciona a existência de oito estupas com 1 m e 1,30 m de altura,
distribuídos em uma cela ampla de teto baixo; o pesquisador afirmou serem estupas
funerários, no quais as “relíquias dos santos budistas foram consagradas em um receptáculo
perfurado no ábaco (hārmika) do estupa”.
Nenhum dos estupas encontrados em Nadsur, Pitalkhorā e Sudhagarh possuem
inscrições associadas. No entanto as evidências arqueológicas apontam para uma função
funerária: os estupas foram distribuídos de modo ordenado em períodos sucessivos. Em
Pitalkhorā o agrupamento foi construído a certa distância da área pública do complexo
monástico, como ocorreu em Kānheri e, de certa forma, em Bhājā.
Tais conjuntos apresentam evidências das diferentes configurações espaciais
utilizadas pela paisagem funerária budista. Em Bhājā, houve uma distribuição espacial
diferenciada, pois os quatorze estupas funerários foram erigidos em uma gruta distante do
estupa principal. No caso de Kānheri, uma das quatro grutas que formam a galeria funerária
possui um estupa maior ao redor do qual os pequenos estupas de tijolos foram distribuídos. O
conjunto de Bedsa possuiu estupas secundários únicos, talhados em nichos isolados. Os
conjuntos de Nadsur, Pitalkhorā e Sudhagarh possuem grutas que contiveram grupos de
estupas secundários de caráter funerário.
Um outro elemento mais raro, presente nos conjuntos de Bhājā e Kārlī, parece
também estar associado ao contexto funerário budista: são algumas poucas perfurações
335
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encontradas nos pilares dos caityagha principais que receberam decoração em baixo-relevo e
teriam contido restos mortais. Um desses elementos se encontra no caityagha 12 de Bhājā e
outros dois no caityagha 8 de Kārlī, um deles associado a uma inscrição.340
A atribuição de um caráter votivo aos estupas secundários encontrados nos
conjuntos monásticos budistas, desde os tempos mais remotos, certamente distorceu sua
função primária. Os estupa menores foram recorrentemente considerados e descritos como de
origem votiva, no entanto, em muitos casos esses estupas votivos contiveram objetos de
caráter funerário: os vestígios esqueletais — ossos e cinzas, na maioria dos casos, de monges
anônimos.
Marshall341 ao descrever certa quantidade de pequenos estupas em Dharmarājikā
mencionou que todos continham ossos ou cinzas. Outros estupas do complexo, datados de
períodos diversos, também foram descritos em associação a ossos e cinzas; alguns desses
estupas possuem inscrições que mencionam o deposito de relíquias. Mesmo em Sāñcī, um dos
poucos estupa votivos preservados, continha um depósito funerário anônimo342.
A ausência da parte superior — um tipo de pináculo e a presença de perfurações na
base dos estupas secundários, observadas na maior parte dos registros arqueológicos dos
sítios, indicam que provavelmente tinham sido utilizados para conter as relíquias de monges
budistas.
Nesse sentido, a situação em Bodh-Gayā é interessante, pois apresenta um
elemento importante à compreensão da prática funerária relacionada aos estupas.
Cunningham343 ao descrever os estupas votivos encontrados em grande quantidade nesse sítio
diz que “os pináculos dos estupas medievais altos estavam meio quebrados e mesmo os
domos hemisféricos dos estupas mais antigos estavam fora de lugar”, ou seja, eles não
apresentavam um pináculo ou chattra elaborado. O arqueólogo atribuiu essa ausência à
construção de novos estupas sobre os antigos, porém uma outra explicação mais recente pode
conter uma resposta mais pertinente.
A escavação do sítio de Ratnagiri em Orissa, realizada por Mitra344, revelou estupa
votivos muito semelhantes aos encontrados em Bodh-Gayā. Nesse sítio, ficou ainda mais
vidente que uma parte considerável desses estupas eram portáteis — trazidos de algum outro
local e depositados perto do estupa principal. Os estupas não continham pináculos, mas um
340

Para descrição e discussão do assunto, ver o capítulo I, no Apêndice desta.
Marshall (1951, I, p. 240-249).Ver também Schopen (1997, p. 118, 140).
342
Marshall (1918, p. 88).
343
Cunningham (1892, p. 48-49).
344
Mitra (1981). Ver também Bénesti (1981, p. 93-122).
341

341

encaixe no topo no qual elementos de diferentes formatos eram inseridos. Embora a
pesquisadora tenha descrito esses estupas como votivos, ela acrescentou que alguns deles
continham vestígios funerários — ossos calcinados encontrados em urnas ou perfurações —
geralmente nas bases do cilindro — fechadas com tampos de pedra, os chamados estupas
śarīrika. Infelizmente, como na maioria dos casos, a presença desses vestígios não foi
estudada de forma sistemática, pois as relíquias foram notadas somente durante a conservação
dos estupas.
Tanto os agrupamentos de estupas de Bodh-Gayā como de Ratnagiri parecem, ao
menos no aspecto formal, com o que I-tsing345, no século VII, chamou kula, um elemento
com função muito específica. O peregrino diz que “eles (os monges budistas da Índia)
algumas vezes constroem algo semelhante a um estupa para o morto, para conter seus śarīra
(relíquias) que é chamado kula, semelhante a um pequeno estupa mas sem a cúpula”.
Os dois estupas de pedra encontrados, fora de contexto, na base da montanha que
abriga o conjunto de Mahad, identificados durante nossa exploração do sítio346, podem ter
pertencido a um contexto funerário. Aquele que está com a porção superior exposta possui
uma perfuração para encaixe de outro elemento, correspondente às descrições de estupas
funerários existentes em outros conjuntos monásticos.
Outro elemento que merece atenção é a configuração irregular recorrente na
distribuição dos estupas secundários, que evidencia sua possível inexistência durante o
planejamento original dos estupas principais, pois freqüentemente os estupas mais recentes
parecem violar a ordem preexistente. A principal preocupação observada na distribuição
espacial desses conjuntos pareceu estar associada à proximidade do estupa principal, o que
sugere que tais depósitos funerários teriam sido trazidos intencionalmente de outros locais e
em diferentes ocasiões. A proximidade intencional dos estupas menores em relação ao estupa
principal foi discutida recentemente e interpretada pela teoria dos sepultamentos ad sanctos
A teoria dos sepultamentos ad sanctos aplicada ao Budismo primitivo, foi cunhada
por Schopen347 e tem por base a concepção de que tanto os locais visitados pelo Buda em
vida, como suas relíquias, eram imbuídos de vida e, por isso, seus discípulos, após a morte,
eram beneficiados por sua proximidade física.
As relíquias encontradas pelos arqueólogos foram, ao que tudo indica, preservadas
de modo semelhante àquele descrito na consagração das relíquias do Buda: em urnas
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cinerárias abrigadas em estupas relicários ou memoriais. Essas descrições recorrem, como
vimos, em outras fontes textuais menos conhecidas.
Nesse sentido, existiu um paralelismo entre as relíquias do Buda e os restos
mortais dos monges budistas. O propósito das práticas do Budismo primitivo, envolveu por
um lado a intenção de assegurar a continuidade da presença viva do monge falecido, e por
outro o acúmulo e transmissão de méritos, pois elas também eram imbuídas de vida348.
A paisagem funerária mais tardia, construída no Monte Kôyasan, no Japão, ao
redor do túmulo do monge budista Kôbô Daishi, fundador do Budismo Shingon revela
elementos interessantes. A respeito desse cemitério japonês, Casal349 observou que: “o
número de túmulos é realmente enorme, mas nem todas as tumbas contêm um corpo ou
cinzas; é suficiente sepultar um osso, ou mesmo uma mecha de cabelo ou dente; o importante
é que o símbolo de alguém esteja enterrado próximo ao grande mestre”.
Mais tarde, Schopen350, ao analisar esses padrões de deposição, observou que tanto
os vestígios cristãos quanto do Budismo japonês possuíam um caráter escatológico. No caso
cristão, a razão da proximidade estava associada à Doutrina da Ressurreição dos Mortos; e no
caso budista japonês com a vinda de Maitreya — o Futuro Buda. Mas esse não era o aspecto
mais importante e esclarecedor, pois nos dois casos a proximidade com o túmulo estava
associada à noção de que o santuário possui uma presença viva capaz de redimir os que
sofrem. No caso do Japão, “o célebre monge não está morto mas apenas atingiu o samādhi
eterno e permanece vivo em seu túmulo como salvador dos sofredores”. Nesse caso, a
proximidade física de um morto com a presença viva do Mestre assegura seu renascimento no
paraíso Sukhāvatī — a Terra Pura de Amitābha. O pesquisador chamou esse padrão
arqueológico de sepultamento ad sanctos.
Nesse sentido, é preciso observar que na Índia, atualmente, os Samādhi hindus —
templos que abrigam o corpo de grandes ascetas hindus, possuem o mesmo tipo de devoção
em que o asceta é considerado vivo, isto é, em eterno samādhi. Nesses casos, no entanto, não
há evidências de contexto funerário ao redor do templo porque as cinzas dos mortos hindus
são, há muitos séculos, atiradas nos rios.
Os ritos fúnebres realizados para os monges procuravam garantir-lhes um
nascimento melhor ou, eventualmente, a Iluminação. Assim como a circum-ambulação de um
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estupa era um ato meritório, o sepultamento dos restos mortais de um budista, próximo a um
estupa principal, seria também meritório, pois permitia a adoração perpétua do Buda.
Um outro aspecto interessante associado as sítios budistas primitivos, revelado
durante as escavações, é sua associação aos sepultamentos proto-históricos — na forma de
dolmens ou megálitos351.
Uma pesquisa recente352 realizada no monastério de Thotlakonda, no litoral leste
da Índia, e cuja ocupação esteve restrita aos séculos III-II a.C. ao II-III d.C, evidenciou uma
rara paisagem funerária. O arqueólogo encontrou 231 cairns — pedras empilhadas para
formar um montículo ou monte, que podem variar de 0,50 m a 12 m de diâmetro, na área
periférica do monastério, geralmente os monumentos menores foram agrupados ao redor de
outro maior. Outros montículos e montes foram também encontrados nas montanhas
adjacentes, a maior parte deles estava voltada para o monastério. Esse pesquisador utilizou o
critério de proximidade e visibilidade do estupa principal para determinar o status dos
indivíduos, cujos restos mortais teriam sido sepultados ao redor do sítio budista. Eles foram
erigidos ao redor do conjunto monástico como memoriais, possivelmente, para abrigar as
cinzas dos monges que não eram suficientemente proeminentes para receber a consagração
intramuros. Uma outra possibilidade era a utilização desses memoriais para os mortos da
comunidade leiga ou, ainda, provavelmente, como nos centros de peregrinação uma
combinação de ambos. A análise do estudioso aponta para uma possível diferenciação entre
os montes funerários mais próximos do monastério, que teriam sido erigidos para os monges;
e aqueles mais distantes, nas montanhas e planície adjacentes, que teriam sido construídos
para os devotos leigos. Nesse sentido, a paisagem funerária do monastério seria uma
combinação de memoriais monásticos e leigos. No entanto, o autor argumenta que os estupas
memoriais intramuros foram dedicados aos monges mais proeminentes e mais envolvidos
com a comunidade leiga.
Inscrições encontradas nos chattra de alguns desses estupas registraram doações
feita por leigos353. Como mencionado anteriormente, se a responsabilidade pelo funeral de um
monge proeminente cabia aos leigos, essas inscrições eram doações de leigos para construção
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de estupas dedicados aos monges, mas infelizmente não é possível determinar se os restos
mortais consagrados no estupa eram do doador ou de um monge.
Apesar das evidências existentes sobre a paisagem funerária budista nenhum
desses sítios arqueológico foi escavado sistematicamente e a preservação desses conjuntos
monásticos sofreu danos graves ao longo dos séculos.
As evidências provenientes das fontes epigráficas forneceram informações
importantes sobre os estupas secundários e em muitos casos confirmaram seu caráter
funerário.354 Embora a pesquisa epigráfica seja restrita àquilo que está contido na inscrição,
em alguns casos há indicações do lugar de origem do monge morto, em quase todos os
exemplos o nome do monge é seguido por seu título religioso, ou de um título que indica o
tipo de prática ou status espiritual que ele alcançou durante a vida — como nas epígrafes mais
tardias de Kānheri.
Um elemento interessante presente nessas inscrições e discutido pelo estudioso355
é a presença recorrente do genitivo plural no nome e título do monge ao qual o estupa foi
dedicado, designado pelo autor como pluralis majesticus — usado como sinal de respeito.
Esse elemento indica que as inscrições foram realizadas por indivíduos familiarizados com a
terminologia técnica utilizada para descrever concepções de santidade budistas. A
continuidade no uso desses elementos é comprovada por seu emprego nos estupas mais
antigos de Bhājā até aqueles encontrados em Kānheri e Amarāvatī. Schopen observou que na
maior parte dos casos, especialmente durante o período mais remoto, os indícios revelam que
os estupas abrigaram monges comuns: os bhiku — monge; os thera — ancião; os bhadanta
— reverendo; os vināyaka ou vinayadhara — versados ou protetores do vinaya; os ācārya ou
ātevāsin — discípulo; os sapurisa — homem virtuoso; em alguns casos, o monge é designado
pe3avatika ou pi3apātika - monge mendicante; ou āraaka — habitante da floresta.
Contudo, muito raramente, os estupas foram erigidos para grandes santos — os arhat
aparecem somente nas inscrições mais tardias de Kānheri.
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A implicação dessa ausência, segundo esse estudioso, é que nem sempre a
presença de uma idéia num texto canônico significa necessariamente que tal idéia fosse
corrente nas comunidades budistas; os monges cujos restos mortais foram preservados nos
estupas funerários não tinham atingido o ideal religioso pregado nos cânones, somente no
período mais tardio é que essa associação passou a ocorrer.
Outro aspecto importante a ampliar o conhecimento em relação aos estupas
relicários foi a descoberta de inscrições dhāraī que pertencem a um grupo específico de
textos budistas muito pouco conhecidos, mas que forneceram evidências claras sobre a razão
do uso dos dhāraī nos estupas funerários mais tardios356.
Embora o estudo dessas inscrições ainda esteja no início, uma análise preliminar
evidenciou uma função associada ao problema da morte e à tentativa de evitar um
renascimento num dos infernos budistas ou noutro destino pouco auspicioso e, em última
instância, com a libertação daqueles já nascidos nesses lugares. O caráter apotropaico parece
ter sido a principal razão para a utilização dos dhāraī nos estupas.
Schopen357 forneceu dois interessantes exemplos de dhāraī que transcrevemos
abaixo. O primeiro pertence a uma tradução tibetano do Raśmivimalaviśuddhaprabhādhāraā
(sic):
Assim, se alguém fosse escrever esta dhāraī em nome de outrem (que está morto), fosse
depositá-la num estupa e dignamente adorá-la, então, (com isso) o morto, estaria livre de
seu destino infausto, renasceria no paraíso. Na verdade, ao renascer na região dos deuses
Tu%ita, pelo poder do Buda ele nuca mais teria um destino infeliz.

A segunda dhāraī é ainda mais interessante pois está associado às práticas
funerárias e aparece no Sarvakarmāvaraaviśodhanidhāraī:
Se alguém, ao recitar (esta dhāraī) — sobre a terra, ou gergelim ou mostarda branca ou
água, a espalhasse sobre o cadáver, ou se, após lavar (o corpo), alguém fosse cremar ou
depositar num estupa, ao escrever este dhāraī e prendê-lo no topo (ou cabeça), então o
morto — embora já renascido num destino infausto — seria libertado, sem dúvida
renasceria após sete dias num paraíso abençoado, ou ainda renasceria pelo poder de seu
próprio voto.
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A associação funerária das dhāraī encontradas em sítios arqueológicos budistas
está indicada não apenas pelo que aparece no próprio texto, mas também pelo fato de terem
sido, na maior parte dos casos, encontradas junto aos estupas que continham vestígios
esqueletais anônimos.
A partir das evidências existentes é possível considerar, por extensão das
evidências, que os estupas que não apresentaram vestígios esqueletais associados, mas foram
encontrados nos sítios arqueológicos junto àqueles que comprovadamente apresentaram
evidências funerárias — restos mortais ou epigrafia, podem também ter sido utilizados como
estupas funerários.
A variação tipológica dos estupas encontrados nos conjuntos monásticos pode,
provavelmente, ter estado relacionada ao status dos monges e leigos cujos restos mortais
foram encerrados em estupas, como mencionado nas fontes escritas.
Enquanto os centros de peregrinação parecem ter encerrado monges e devotos
leigos, os conjuntos monásticos parecem ter abrigado exclusivamente mortos da comunidade
monástica — em geral os mais proeminentes.
Os restos mortais de monges proeminentes podem ter sido consagrados em estupas
intramuros, enquanto os pequenos estupas erigidos aos monges menos importantes ou leigos
podem ter sido distribuídos do lado externo dos muros do conjunto monástico.358
As evidências arqueológicas e epigráficas existentes confirmam que os restos
mortais dos monges budistas foram conservados sob a forma de relíquias em um número
considerável de complexos monásticos, alguns deles pertencentes a períodos bastante
recuados da história do Budismo no sul da Ásia.
Como vimos, os sítios mais antigos a apresentar paisagem funerária são Sāñcī,
Sonārī, Andher, Bhājā, Bhojpur e Pitalkhorā; os mencionados nos Nikāya e Āgama são
Śravasti e Kauśāmbī; em relação à abrangência da distribuição geográfica temos: na Índia
central, sítios como Sāñcī, Sonārī; a nordeste, Bodh-Gayā e Sārnāth; a leste, Thotlakonda; a
noroeste, Taxila (Jauliāñ), Kālawān e Mohrā Morādu; ao sul, Amarāvatī, Guntupalle e
Nāgārjuniko+Ba; e a oeste Bhaja, Bedsa, Kanheri, Nadsur, Sudhagarh e Pitalkhorā.
Em síntese os padrões funerários encontrados ao longo desse levantamento
abrangeram, como vimos, pelo menos quatro tipos principais de monumentos: (1) estupas
funerários secundários distribuídos ao redor de um estupa principal; (2) estupas comunais que
abrigam num único edifício os restos mortais de vários monges; (3) estupas isolados
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construídos em nichos ou recintos pequenos que abrigam os restos mortais de um único
monge; (4) estupas funerários de diferentes tamanhos agrupados sem a presença de um estupa
central.
Embora se trate de um levantamento parcial das evidências arqueológicas e
epigráficas, presentes nos registros das explorações realizadas no subcontinente indiano desde
a metade do século XIX, a identificação apresentada pelos diferentes estudiosos foi, em certos
casos, muito precisa.
Mesmo sem uma abordagem sistemática e focada no tratamento funerário
dedicado aos monges mortos, a quantidade de evidências materiais compilada mostrou-se
suficiente para traçar um testemunho considerável do Morrer e da Morte no Budismo
primitivo. Tais fontes reiteram a existência de uma paisagem funerária no Budismo primitivo,
anteriormente, ignorada. Acreditamos, no entanto, que o uso de generalizações sobre essa
temática precisará ser mediado pelas considerações sobre crenças e práticas que certamente
possuíram características regionais.
Se por um lado, as fontes textuais budistas que informam sobre o Morrer e a Morte
possuem datas mas tardias, provavelmente posteriores ao século I d.C., que as evidências
arqueológicas, elas revelam visões específicas pertencentes a ramos ou segmentos da
comunidade monástica do sul da Ásia. As fontes epigráficas, embora fundamentais, são
bastante concisas em relação à temática do morrer e da morte no Budismo primitivo.
Nesse sentido, a pesquisa arqueológica sistemática dos centros monásticos
budistas, uma vez associada às demais evidências existentes, poderá contribuir e efetivamente
ampliar o conhecimento existente sobre a práxis funerária dos estratos menos proeminentes da
hierarquia monástica e da população leiga.
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2.3 O Morrer e a Morte no Budismo Contemporâneo —
Alguns Relatos Antropológicos e Etnográficos
Este corpo está gasto pelo uso, é um ninho de doenças, fácil de perecer;
o corpo humano é uma massa pútrida a se desagregar,
isso porque a vida encontra seu fim na morte.
Que prazer podeis ter em contemplar essas ossadas esbranquiçadas,
semelhantes a cabaças abandonadas no outono?
Esta praça forte é constituída de ossos revestidos de carne e sangue.
Nela estão instaladas a velhice e a morte, a soberba e a hipocrisia.(...)
Busquei o construtor da casa, sem lograr encontrá-lo.
Por quantas existências transmigrei,
quantas vidas dolorosas experimentei!
Construtor da casa! Finalmente encontrei-te!
359
(DHAMMAPADA [XI.148-50,153-4])

As evidências apresentadas a respeito dos rituais funerários no Budismo primitivo
não fornecem, como vimos, dados precisos sobre o tratamento funerário da população leiga
budista. Por essa razão, decidimos utilizar alguns dados fornecidos pela pesquisa
antropológica e etnográfica mais recente, a fim de, na medida do possível, evidenciar alguns
traços do que pode ter sido realizado nas exéquias das comunidades leigas budistas mais
antigas.
Embora não possam ser diretamente transpostos, como veremos, alguns elementos
característicos das exéquias budistas atuais podem ser tratados como indícios de uma
continuidade nas práticas funerárias budistas preservadas desde os períodos mais remotos.
Como observou Gonçalves360, o Budismo foi inicialmente uma soteriologia
pautada no próprio esforço — a provisão de um caminho de salvação para os males do
mundo. O desenvolvimento do conceito de salvação pela fé — sraddhā (sânsc.) ou saddhā
(pāli) — fundamental no Budismo Mahāyāna, está associado à idéia da grande compaixão do
Buda e difundiu-se entre os leigos como um caminho mais fácil realização do que os austeros
preceitos e as árduas práticas de meditação próprias do ensino transmitido entre os monges da
tradição Theravāda. O Mahāyāna é “uma via suave de realização aberta a todos”. O
historiador lembrou também, que na obra do poeta Aśvagho%a (século I d.C.), que escreveu o
Buddhacarita, o elemento devocional também tem grande destaque. Durante esse mesmo
período, se desenvolveu o movimento Bhakti entre os hindus.
A profusão de tradições, doutrinas, ramos e escolas budistas existentes atualmente
torna difícil um estudo pormenorizado dos rituais funerários budistas mais recentes e a
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complexidade envolvida numa análise dessa natureza certamente foge ao propósito
fundamental da presente pesquisa.
Por essa razão, iremos utilizar alguns exemplos do Budismo Theravāda — também
chamado Hīnayana, fundamentado na tradição pāli; e do Budismo Mahāyāna, cuja tradição
sânscrita foi traduzida ao longo dos séculos para as diferentes línguas dos países em que se
difundiu.
Um relato interessante diz respeito às exéquias observadas para os reis budistas do
Sri Lanka, entre os séculos XIV e XIX, na antiga Kandy, a capital do reinado. Nesse período,
a cerimônia fúnebre envolvia a remoção do antigo soberano e consagração de seu sucessor,
escolhido pelos adikar (oficiais de estado). O futuro rei era banhado pelo Diyavadhana
Nilame (líder leigo do templo da relíquia do dente) e vestido com trajes reais. Seu primeiro
ato como rei era adorar a relíquia do Dente do Buda361, e recitar o pan sil (os cinco preceitos
da vida leiga). Então, aos sons das armas, das conchas e dos tambores, ele aparecia no balcão
do palácio para anunciar a morte do antigo rei, e a eleição do novo. Mais tarde, o corpo do rei
morto, precedido de músicos reais, era carregado ao campo de cremação em Adahana
Maluva, a norte da cidade. O corpo era depositado sobre uma pira na forma de sete degraus,
no meio da qual havia um grande buraco preenchido com madeira de sândalo, aloé e
especiarias perfumadas. Mais madeira e especiarias eram empilhadas ao redor da pira até a
altura de um homem. Acima da pira estava o baldaquino real na forma de torre com 2,10 m de
altura, feito de um caro tecido de ouro. O buraco no centro da pira era preenchido com óleo de
canela, um de manteiga e então, incendiado. Após meia hora, um parente do rei morto acendia
a madeira ao redor da pira, e então ele era cremado. 362
A cremação de um rei em Kandy durava doze dias. Depois do décimo segundo dia,
os restos mortais do rei eram separados em cinzas, ossos e jóias derretidas, e colocados em
quatro novas urnas. Um local decorado era erigido e um homem vestido de branco, com a
boca tapada, colocava um dos potes sobre a cabeça. Ele era então carregado por um elefante
ou cavalo até o rio Mahaveli Ganga, que flui ao redor de Kandy. Esse homem subia em um
barco e seguia pelo rio carregando a urna e segurando uma espada na mão. Chegando ao meio
do rio, ele cortava a urna no meio, despejava o conteúdo no rio e mergulhava para nunca mais
361

No Banco de Dados e Imagens, ver MHP0121.
Apresentado por Duncan (1990, p. 119-120). De acordo com o pesquisador, o simbolismo desse evento é
facilmente interpretável a luz da estrutura recorrente da paisagem budista. A pira de sete degraus, coberta por
uma torre de 2,10 m de tecido dourado (a medida antiga significava sete pés) era uma sinédoque que se refere
a uma subalegoria do monte Meru, a montanha central cercada por uma cadeia de sete montanhas menores.
Esse monte Meru terrestre é consumido por chamas na morte do rei, assim como na alegoria do monte Meru,
que é consumido pelo fogo cósmico no final de um kalpa. Assim cada reinado é simbolicamente associado a
cada uma das grandes eras do mundo.
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voltar a Kandy. O cavalo ou elefante era também carregado sobre o rio e libertado. Isso é
semelhante a tradição indiana de depositar as cinzas no Ganges de forma a permitir que o
morto seja carregado em direção ao paraíso, pois o Ganges é o rio que conecta os três
mundos. Os outros três potes que sobravam de ossos e jóias eram tratados como relíquias e
consagrados em um dagoba no Adahana Maluva (campo de cremação e enterramento), como
cabia a um cakravartin ou a um Bodhisatva. O antigo rei havia partido deste mundo e ido para
o paraíso. Seu sucessor devia se tornar um rei-deus. Isso era alcançado por intermédio do
ritual de consagração. Essa cerimônia de consagração era adaptada do tradicional rājasūya e
abhiekha (libação) dos reis cakravartin.
Nas exéquias budistas das comunidades leigas atuais, os monges Theravāda não
atuam como o que costumamos chamar sacerdotes, não são mediadores ou oficiantes das
cerimônias, eles estão presentes nos funerais para pregar e consolar a população leiga. No
entanto, não há informações se os monges assumiram esse papel desde os tempos mais
remotos.363
Os budistas cingaleses, assim como dos demais países do sudoeste asiático como a
Tailândia, Cambodia, Laos e Birmânia, têm uma religiosidade voltada aos monastérios, em
outras palavras, eles aderem à religião dirigida pelos renunciantes — os bhikkhu, que servem
de conselheiros espirituais da população leiga364.
Como veremos, as descrições dos ritos fúnebres budistas no Sri Lanka fornecem
elementos importantes à compreensão do universo simbólico utilizado para confirmar os
ensinamentos do Buda sobre a transitoriedade, a dor e a onipresença da morte —
possibilitando compreender os aspectos mais profundos da impermanência e, principalmente,
da transcendência alcançada pelos arahat.
Um interessante relato sobre os ritos funerários budistas cingaleses365 evidenciou
as formas como a morte oferece ao Budismo Theravāda uma ocasião propicia ao ensino de
sua principal mensagem — a doutrina do dukkha, que em seu sentido comum está associado à
dor, ao sofrimento e, no sentido filosófico mais amplo, refere-se à transitoriedade, ao mal, à
calamidade e à insatisfação inerente a todas as coisas condicionadas.
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Ver Gombrich (1988, p. 124).
Ver T. Bareau (1975, p. 33-45).
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Ver Wijayaratne (1994, p. 67-84). Para um relato bem mais antigo e semelhante ver, no Apêndice desta, uma
breve descrição, fornecida por Rhys Davids (1881, p. xxxix-xlii) na Introdução do Mahāparinibbānasutta,
sobre os rituais funerários presenciados por Knox (1911), que inclui a lamentação das mulheres. A partir dessa
narração observa-se uma clara distinção social no tratamento dado aos mortos.
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Depois de constatada a morte, o corpo do morto é deposto na sala com a cabeça
voltada para o oeste366; duas lamparinas são acesas, uma junto à cabeça outra nos pés.
Enquanto o corpo permanece no interior da casa, todos os quadros e fotografias são postos em
posição invertida. Assim que se constata uma morte, se decide, com o consentimento dos
parentes mais próximos do morto a data da inumação ou cremação — a escolha depende da
situação econômica da família367.
Em seguida alguns parentes vão ao monastério informar um dos monges sobre o
falecimento e o convida a ir até a casa e aceitar o pa6sukūlaya, geralmente essa incumbência
é atribuída aos parentes homens. A cerimônia religiosa celebrada pelos monges recebe o
nome de pa6sukūlaya — associado ao pa6sukūlavattha, uma espécie de estola oferecida
pelos parentes do morto ao monge. Os ritos fúnebres prevêem a participação de um ou mais
monges, para que ocorra a transferência dos méritos ao defunto.
O monge principal aceita o convite e decide quantos monges irão participar da
cerimônia; um mensageiro é enviado aos demais monastérios para convidar os monges a
aparecer na data prevista; nos casos em que a família é abastada o número de monges pode
chegar a vinte e cinco ou até cinqüenta monges.
Enquanto o convite é feito, os vizinhos e amigos decoram a rua e limpam o
caminho até a casa do morto. Na rua é colocada uma bandeira com os dizeres: aniccā avata
sa9khārā – todas as coisas condicionadas são certamente transitórias [DGN II.175]; ou sabbe
sa9khārā aniccā — todas as coisas condicionadas são transitórias [DMP V.277]. Em alguns
casos a frase é impressa sobre um grande cartaz com a fotografia do morto que é colocado em
muros próximos a cruzamentos368.
A cerimônia ocorre no pátio da casa e não no interior. Se chover um teto
improvisado é construído. No caso de indivíduos de famílias ricas ou monges proeminentes o
ritual é realizado num cemitério público para que uma maior quantidade de pessoas possa
participar. A cerimônia geralmente ocorre depois do meio-dia, mais raramente pela manhã,
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Ver Gonçalves (1975, p. 68). Na pesquisa acerca do Amidismo no Japão, o estudioso lembrou que o paraíso
búdico mais popular no extremo oriente foi durante séculos o do Buda Amida — a Terra Pura do Oeste. Nesse
sentido, a história das religiões registra uma série de exemplos de países dos mortos localizados no oeste,
observados nas mais diversas culturas. A ligação entre o oeste e o país dos mortos parece provir da imagem do
pôr-do-sol e do declínio e morte do homem. Na Índia antiga a vida humana era assimilada ao curso do sol; o
leste era associado ao nascimento e ao crescimento, ao passo que o oeste era ligado a idéia de decadência e
morte.
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A cremação é um rito muito caro por exigir madeira e mão de obra especializada; entre os budistas cingaleses
o corpo deve ser reduzido a cinzas, nunca se usa estrume como combustível e a incineração a gás, feita nos
crematórios modernos não é considerada suficientemente honrada.
368
Sob a foto aparece a frase em cingalês: “Essa pessoa que se chamava (...) desapareceu, que ela alcance o
nibbāna”. Wijayaratne (1994, p. 74) considera essa uma comprovação da preocupação budista com o
summum bonum.
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mas nunca após o pôr-do-sol. Cadeiras recobertas com tecido branco e bebidas são preparadas
para os monges. A urna é trazida por alguns homens e é colocada sobre um suporte na frente
dos monges. Uma estola branca com alguns metros de comprimento é dobrada e depositada
sobre a urna — chamada pa6sukūlavattha ou matakavattha, que literalmente significa veste
do defunto. Os parentes do morto se acomodam em esteiras dispostas no solo diante dos
monges. Os parentes distantes, amigos e vizinhos se sentam ao redor.
A cerimônia religiosa tem início com os leigos que tradicionalmente devem tomar
refúgio

no

Buda,

no

Dhamma

e

no

Sa9gha

[Buddha6saraa6gacchāmi;

Dhamma6sarana6gacchāmi; Sa9gha6sarana6gacchāmi]; em seguida recitar os Cinco
Preceitos, nos quais se engajam na observância das regras de abster-se de matar seres vivos;
não se apossar daquilo que não lhe foi dado; abster-se de relações sexuais ilícitas; abster-se de
mentir; e de bebidas inebriantes. Em seguida os parentes mais próximos seguram o
matakavattha nas mãos e recitam três vezes a fórmula pāli: “nós doamos este matakavattha à
comunidade dos bhikkhu”. O monge mais idoso recebe a oferenda. Ao depositar a estola junto
aos monges, eles recitam três vezes o verso do [DGN II,157]: “todas as coisas condicionadas
são transitórias, elas têm por característica o nascimento e extinção, uma vez nascidas elas se
destroem, seu repouso traz bem-aventurança”. Tal verso tem objetivo duplo, por um lado
invoca a essência da doutrina budista, por outro relembra o Mahāparinibbāna do Buda, pois
no MHP [VI.15-18] o verso aparece como uma elegia de Sakka (Indra) durante as exéquias do
Iluminado.369
Finalmente é chegado o momento da transmissão dos méritos ao morto, um ato
fortemente simbólico: um pote e um vaso cheio de água são colocados sobre um prato. Todos
recitam lentamente a fórmula: “que estes pertençam a meus parentes (desaparecidos); que os
meus parentes sejam felizes”. Em seguida a água do vaso é vertida no pote até que transborde
no prato e os monges recitam: “assim como os rios caudalosos atingem o oceano, que essa
dádiva (méritos) possa aqui embaixo servir ao morto; assim como a água da chuva cai sobre
os lugares elevados e atinge as terras baixas possa essa dádiva (méritos) realizada aqui
embaixo servir ao morto”. Assim se encerra a transferência dos méritos.
Um monge pronuncia um sermão mais longo, em que recorda a impermanência da
vida, dos perigos do renascimento e incita os indivíduos a praticar ações meritórias e,
finalmente, fala da beatitude do nibbāna. No caso de mortos de família abastada o monge faz
369

Nesse caso, a morte do grande mestre religioso budista é interpretada, por Wijayaratne (1994, p. 75), como
um ato pedagógico e ao mesmo tempo consolador, pois por representar o ser mais perfeito na terra, que
mesmo assim faleceu, o que dizer então da morte do parente próximo.
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uma longa elegia para que seus parentes façam doações ao monastério. Uma ou duas pessoas,
entre os leigos, fazem um discurso sobre o morto. Findas as elegias os monges retornam ao
monastério.370
O ataúde é, então, levado em cortejo fúnebre até o cemitério. Nas províncias
centrais do país as mulheres e crianças não participam do cortejo e não vão ao cemitério, o
mesmo ocorre entre os hindus. Se o morto for de família rica a urna é carregada num
catafalco. Na chegada ao cemitério a cova é circum-ambulada três vezes em sentido antihorário — prasavya. Nos casos de cremação o prasavya ocorre ao redor da pira funerária e é
um sobrinho do morto quem acende o fogo. Não há qualquer texto ou fórmula budista que
seja recitada no cemitério. Finda a cerimônia a preocupação dos parentes volta-se ao destino
do morto. De acordo com o cânone budista a ação meritória mais importante nesse caso é
alimentar os monges, pois isso traz bons kamma [DGN III.227; MJM I.37; ANG I.222].
No sétimo dia após o falecimento os monges recebem uma oferenda chamada
mataka-dāne, o banquete fúnebre, realizado em nome do morto — o convite é feito à
comunidade monástica durante ou após o funeral. Em geral quatro monges tomam parte da
cerimônia, mas se a família é da camada mais abastada o número pode chegar a uma centena.
No final da noite os parentes e amigos do morto escutam a doutrina budista que é pregada por
um monge convidado à casa. No matakabaa o monge enfatiza a transitoriedade da vida e das
coisas condicionadas — sa9khāra. No final da cerimônia um a4apirikara ou a4haparikkhāra
(pāli), um equipamento óctuplo, é oferecido à comunidade monástica: uma veste monástica
chamada saghāti; uma veste chamada uttarāsa9ga; uma veste antarāvāsaka; uma tigela de
mendicante; uma navalha; uma agulha; um cinto e uma estola. Após as oferendas serem
aceitas, um dos monges faz um sermão, no qual insiste na realização de ações meritórias. Em
seguida, os parentes do morto realizam a transmissão dos méritos. Nos casos em que a família
é muito pobre para realizar oferendas, os parentes, vizinhos e amigos os ajudam, todos
participam ativa e generosamente, pois se trata de um momento de comemoração e aquisição
de méritos.
Rhys Davids371 forneceu as seguintes observações sobre essas cerimônias:
Essa cerimônia é chamada Mataka Dânaya (Presente para o Morto) e o banquete anterior
é chamado Mataka Bhatta (Banquete em honra ao Morto). Os dois, juntos, substituíram
um rito antigo realizado nos tempos pagãos pré-budistas, chamado também de Mataka
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É possível que estejamos diante de algo próximo ao momento da recitação dos Trida3akasūtra do Budismo
primitivo, como anteriormente mencionado.
371
Rhys Davids (1881, p. xliv).
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Bhatta, no qual as oferendas eram feitas aos Peta, isto é, às almas, ou espírito dos mortos,
aos ancestrais e parentes próximos.

O estudioso se refere aos ritos funerários védico-bramânicos, chamados śrāddha
ou sapi3īkaraa, que como vimos anteriormente, incluíam oferendas de alimento ao morto e
aos ancestrais. Mais adiante, ele acrescentou um dado importante:
Essas oferendas, é claro, são proibidas entre os budistas, trata-se de um exemplo
interessante de uma crença que sobreviveu, sobre os efeitos da relutância natural que
existe em modificar as formas de demonstrar o respeito fúnebre costumeiro aos amigos
falecidos. Oferecer alimento, supostamente o mais apreciado pelo morto, ainda é costume
entre os ritos funerários budistas.

Após três meses é realizada uma outra oferenda ainda mais organizada, com o
mesmo objetivo de transmissão de méritos ao morto.
No Sri Lanka os ritos fúnebres são mais simples que nos demais países
Theravadin. No Cambodia, antes do corpo ser deposto na urna, os monges vão ao local em
que o morto está exposto para recitar passagens do Abhidhammapi4aka.372
Entre as principais diferenças estão: (1) no Sri Lanka há apenas um pa6sukūlaya;
(2) os funerais são mais simples e menos custosos, não há funerais prolongados, como na
Tailândia e no Cambodia, e o funeral é realizado três ou quatro dias após a morte; (3) a
participação do monge não envolve qualquer aspecto místico, eles não oficiam ou fazem a
intermediação entre o morto e os vivos, mas estão ali para consolar os leigos e ampliar seu
conhecimento ao falar sobre a doutrina; (4) não há associação entre o pa6sukūlaya e os
costumes populares, os monges não participam do cortejo fúnebre nem do funeral, enquanto
no Cambodia, por exemplo, os sacerdotes, oficiantes dos templos e os astrólogos participam
dos funerais.
O Budismo não determina qualquer conduta em relação ao preparo ou deposição
do morto. O fator a justificar a participação dos monges nos funerais parece residir na
solidariedade entre a comunidade monástica e a sociedade leiga, e está fundamentalmente
associado à necessidade de pregar a doutrina. Essa inter-relação teria sido explicada pelo
Buda no Itivuttaka [111-112].
A transmissão de méritos, como vimos, é um elemento fundamental das exéquias
budistas. Nas comunidades hindus, também tratadas anteriormente, existem os śrāddha
destinados a melhorar a situação e a sorte dos ancestrais. As oferendas devem ser freqüentes,
principalmente no mês bhadra — agosto e setembro, bem como logo após um falecimento.
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Ver Bizot (1981, p. 23); e Wells (1960, p. 221).

355

Os brâmanes são alimentados para melhorar a situação do morto e permitir que ele renasça em
situação mais favorável. Como pôde ser observado, os monges budistas substituem os
brâmanes nos rituais que se seguem à morte de um budista, eles recebem a refeição formal
após uma semana da morte, três meses depois e nas comemorações anuais — em todas essas
ocasiões o mérito é transferido ao morto.373
Na sociedade budista cingalesa a transferência dos méritos não tem mais a forma
de cerimônia ritual mas deriva dos puññakamma, os atos meritórios que os devotos budistas
realizam com ou sem a presença dos monges e cujo objetivo está voltado a ajudar os
ancestrais e procurar consolar e perdoar os vivos, o que confere ao culto ancestral uma
dimensão ética.374
Um outro elemento a justificar a participação dos monges nos funerais parece
residir no conselho que o Buda teria dado aos monges para contemplar a morte —
maraasati, presente no Maraasatisutta [ANG IV.317-22]; e a impureza — asubhasati, no
Satipa44hānasutta [MJM I.55-63]. Tais contemplações são consideradas meios eficazes de
obtenção do desapego completo.
Algumas práticas budistas recomendam que o monge passe uns dias num
cemitério, chamadas nos textos pós-canônicos de sosānikā9ga [Visuddhimagga 61]. Nelas, o
monge vai à noite ao cemitério e retorna pela manhã ao monastério375. No Satipa44hānasutta
[DGN I.295-6; MJM I.57] se explica o modo como o monge deve refletir diante do cadáver:
“ó monges, quando um bhikkhu se depara com um corpo sobre o ossário, após um, dois, três
dias inchado, azulado, putrefeito, ele reflete sobre seu próprio corpo e conclui que tal corpo
possui a mesma natureza, ele se tornará isso, é inevitável”. Assim, ele deve se demorar e
permanecer a observar o corpo interior e exteriormente.
Em tempos mais remotos, os monges tinham o direito de ir aos cemitérios a fim de
ver um cadáver como objeto de reflexão mesmo sem o convite dos leigos. Com o
desaparecimento das práticas de exposição do corpo376, e o aumento dos sepultamentos ou
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Ver Gombrich (1988, p. 124-125).
Sobre as negociações do kamma no ritual funerário hindu, na qual os enlutados procuram minimizar os
pecados do morto, ver Gombrich (1971)
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A prática de meditar em cemitérios é difundida até os dias de hoje entre alguns ramos de ascetas śivaítas e,
provavelmente, possui um substrato comum da tradição de origem śramaa.
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Gonçalves (2003) observou que no Tibet tradicional, antes da invasão chinesa, os cultos fúnebres eram bem
diferenciados: apenas os corpos dos grandes lamas eram cremados e consagrados em pequenos santuários
denominados chörten (ou estupa, em sânscrito). Já os corpos dos leigos eram ofertados aos abutres como
alimento, não como falta de respeito, mas como um derradeiro gesto de generosidade dos falecidos. Verificado
o falecimento, era costume proceder à leitura de um manual de educação para a morte denominado Bardo
Thödol (Instruções para a Libertação no Estado Intermediário, traduzido do ocidente como Livro Tibetano
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cremações a única maneira de contemplar um cadáver é durante o funeral, com o
consentimento dos parentes. Os leigos podem convidar os monges para que possam ter a
oportunidade de desenvolver sua contemplação. Por essa razão mesmo os monges que vivem
retirados costumam aceitar o convite para participar das exéquias nas cidades e vilarejos.
A oferenda de uma estola realizada antes do funeral — pa6sukūlavattha,
provavelmente deriva dos tempos mais remotos do Budismo, época em que os monges de
vestiam com trapos chamados pa6sukūlacīvara. O VNP [I.208; II.196] menciona dois tipos
de restos de tecido que podiam ser utilizados para fazer os cīvara: pedaços de pano
encontrados nos cemitérios e trapos encontrados nas ruas, perto das lojas. O Buda teria
recomendado o uso desses trajes bem como que os monges aceitassem as vestes oferecidas
pelos leigos377. Assim o funeral se tornou uma ocasião em que os leigos podiam oferecer
vestes aos monges. O Visuddhimagga [64] menciona vinte e três tipos de tecido que poderiam
ser aceitos como pa6sukūlavattha. Ao prescrever esse tipo de vestimenta que os brâmanes
consideram extremamente impura e de mal-augúrio, os monges budistas optaram pelo
caminho oposto à noção de pureza ritual tão enfatizado pelo bramanismo. Ao aceitar até os
dias atuais um pedaço de tecido associado às obséquias para confeccionar uma veste
monástica, os monges budistas do Sri Lanka podem ter procurado preservar uma ligação
simbólica com a antiga prática.
Uma pesquisa antropológica realizada no Japão revelou um outro aspecto
relevante do Budismo Mahāyāna da escola Shingon, nos templos de Tóquio. Enquanto os
templos xintoístas se encarregam dos rituais em vida — os japoneses realizam ritos durante o
nascimento, aos três, cinco, sete anos e no casamento; os templos budistas estão associados
aos ritos que envolvem a morte378. Os monges budistas realizam os ritos fúnebres e em
memória dos ancestrais, os memoriais dos mortos se encontram nos pátios junto aos templos e
houve uma convergência sincrética entre os Budas e os ancestrais.379
Desde o período Nara, no Japão Medieval, o Amidismo foi encarado mais como
um conjunto de ritos destinados a propiciar a felicidade dos mortos no além-túmulo, do que
propriamente uma doutrina de salvação. As imagens do Buda Amida estavam em grande parte
dos Mortos). O costume de expor os cadáveres nas torres de silêncio é praticado pelos zoroastrianos até os
dias atuais.
377
Para um estudo detalhado, ver Przyluski (1919).
378
Ver Gellner (2001, p. 337) e Reader (1991). O butsudan é o oratório doméstico em que são feitas as oferendas
em idioma budista para os ancestrais; diferente dos kamidane nos quais são realizadas as orações aos deuses
em idioma xintoísta.
379
Ver Smith (1974, p. 50; 1995). O autor lembra que existe uma confusão que resultou do uso do eufemismo
atingir o nirvana – que efetivamente significa se tornar um Buda, com morrer. O termo normal para ancestral,
hotoke, é escrito com o mesmo caractere chinês que butsu, que significa Buda.
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associadas ao culto dos mortos. Até a introdução do Budismo, a religião japonesa só havia
elaborado idéias menos precisas sobre o além-túmulo, como por exemplo, o Yomi, mundo
subterrâneo dos mortos em que dominam as trevas, a decomposição e a impureza. Com o
advento do Budismo, passou-se a acreditar que os rituais e práticas edificantes realizados em
memória de um morto permitiam que o mesmo “queimasse” o seu karma e lhe asseguravam
uma vida agradável ou mesmo a experiência suprema de realização como Buda (Jôbutsu). Isto
trouxe grande popularidade aos ritos fúnebres. No período de Nara, tais crenças ainda não
tinham impregnado totalmente a aristocracia, mas elas passaram a ser encaradas com maior
seriedade durante o período Heian.380
Assim, a separação de responsabilidades e associação complementar entre o
Xintoísmo e o Budismo, no Japão, foi freqüentemente representada por características
antagônicas. Enquanto o Xintoísmo se incumbe dos rituais em vida, aos propósitos mundanos
e seus santuários estão associado à pureza e à auspiciosidade; cabe ao Budismo cuidar dos
ritos fúnebres e da pós-vida, e seus templos são considerados poluídos e pouco auspiciosos.381
O ritual dispendioso e propagado de dar um nome de morte para o defunto, nessa
escola do Budismo japonês, pode ser compreendido, no contexto ritual do Budismo tântrico,
como uma forma de revelar a verdadeira natureza do Buda daquele indivíduo. Monges e
sacerdotes não precisam receber esse novo nome após a morte porque eles recebem um nome
do Buda durante a cerimônia de iniciação.382
A associação entre o Budismo e os ritos funerários parece ter se difundido tanto
entre as sociedades Theravāda como Mahāyāna e tal continuidade pode ser observada até o
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Ver Gonçalves (1975, p. 62, 78-79). Uma observação interessante do autor diz respeito aos trechos do Sûtra
da Nagâsena, obra que contém os diálogos entre o rei greco-bactriano Menandro (século II a.C.) e o monge
budista Nagâsena, nos quais existem menções da salvação por meio de um pensamento dirigido a Buda na
hora da morte, tema que será retomado mais tarde pelo Amidismo no Japão. Como observou o historiador as
crenças amidistas tiveram uma grande aceitação entre os monges da escola Tendai. Sabe-se que alguns deles
morreram voltados para a direção oeste, murmurando o nome de Amida. O monge Enshô (880-965 d.C.)
dedicou grande parte de sua vida às práticas amidistas e inaugurou o costume posteriormente seguido por
muitos monges e leigos de segurar, na hora da morte, a ponta de um cordão amarrado a uma estátua de Amida
o que mostra a difusão no Japão na crença no raigô, ou descida de Amida e seus acólitos junto da cabeceira de
um moribundo para conduzi-lo ao Sukhâvati. O estudioso também lembra que o pensador Ryogen (912-985
d.C.) deixou um comentário do trecho do Amitāyurdhyānasūtra referente as nove categorias de pessoas salvas
por Amida, no qual ressalta a importância da prática do nembutsu — o nome do Buda, na hora da morte como
garantia de salvação. Para um breve relato das práticas funerárias do Budismo da Terra Pura nipo-brasileiro,
ver Gonçalves (2003).
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Muitas das tarefas consideradas mais poluidoras durante um funeral são, na verdade, realizadas pelas
mulheres da casa. A posição dos burakumin — os sem-casta japoneses, está associada entre outras coisas às
tarefas ligadas à morte. Ver Ohnuki-Tierney (1987).
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Ver Gellner (2001, p. 338). Como lembra Gonçalves (2003), caso o falecido não tenha sido iniciado no
Budismo em vida, o bonzo — monge, procederá a uma iniciação póstuma, conferindo ao falecido um novo
nome (Hômyô — nome do Dharma, ou nome sagrado). O falecido será, em seguida, colocado no caixão, com
um rosário budista (nenjû ou jûzu) nas mãos.
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presente. No período em que o Budismo coexistiu com o Bramanismo no sul da Ásia, como
ainda ocorre nos dias atuais no vale de Katmandu, no Nepal, os monges budistas e sacerdotes
brâmanes aceitavam oferendas, particularmente aquelas associadas à morte, que outros
especialistas religiosos consideravam pouco auspiciosas e impuras. Do ponto de vista budista,
no entanto, os monges estão além dessas condições mundanas.
Nas sociedades fortemente budistas como Birmânia, Tailândia e Tibet essa visão
monástica se tornou amplamente aceita pelos leigos — que os monges e monjas budistas
aceitam oferendas feitas em nome dos mortos —, e isso não os torna de modo algum
inferiores ou impuros aos olhos dos leigos. No Nepal, pelo contrário, os hindus de alta casta
gostam de recorrer aos monges budistas como especialistas nos ritos associados à morte, mas
nesse caso, eles não possuem o mesmo status que os sacerdotes brâmanes.
Embora tenhamos apresentado exemplos pontuais das tradições budistas
contemporâneas, foi possível observar que talvez um dos maiores obstáculos teóricos para a
compreensão sociológica e antropológica do Budismo — primitivo ou atual, seja a suposição
de fundo eurocêntrico de que possa existir algo ilegítimo nas especializações religiosas e,
sobretudo, numa de suas conseqüências: a coexistência de diferentes tradições religiosas em
um único campo simbólico que envolve a vida e a morte.
Com base no que foi exposto até o momento, sobre o Morrer e a Morte na Grécia,
Etrúria, Roma e na Índia védica, bramânica e budista, passamos à análise do Corpus
Documental.

