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APÊNDICE
Os dois capítulos presentes neste Apêndice da tese de Doutorado são o resultado do
estágio de pesquisa realizado no Deccan College Post-Graduate and Research Institute, na
cidade de Pune, estado de Mahārāra, Índia, durante 2004 e 2005.
O primeiro capítulo trata da interação do Budismo primitivo com a economia e a
política da Índia antiga, que resultou do levantamento da paisagem sagrada budista da região
oeste do Deccan e Konkan. O segundo capítulo apresenta os resultados da escavação do
antigo sítio portuário de Chaul, realizada pela equipe do Deccan College Post Graduate and
Research Institute, durante etapa de campo, em 2005.
I. A PAISAGEM SAGRADA BUDISTA NA ÍNDIA ANTIGA: ASPECTOS
ECONÔMICOS

E

POLÍTICOS

NO

DESENVOLVIMENTO

DO

BUDISMO

PRIMITIVO NA REGIÃO DO DECCAN E KONKAN
1.1 AS GRUTAS BUDISTAS DA REGIÃO DO DECCAN E KONKAN
O estado de Mahārāra, na costa oeste indiana, abriga o maior número de grutas
talhadas na rocha de toda a Índia antiga, que, segundo estimativas, somam mais de 80% do
total existente em todo o subcontinente. A maior parte desses conjuntos de grutas foi dedicada
ao Budismo, mas também possui exemplos consagrados ao Jainismo e Hinduísmo.1
As grutas budistas dessa região, além de serem compostas por uma grande
variedade de monumentos arquitetônicos de natureza sagrada, apresentam uma qualidade
artística inigualável. A área do Deccan foi a única a apresentar um desenvolvimento
ininterrupto dessa tradição construtiva, perpetuada durante um extenso período de tempo e
cuja continuidade permaneceu impressa no registro arqueológico. No restante do território
indiano, por sua vez, o desenvolvimento das grutas talhadas na rocha ocorreu em menor
escala e de maneira esporádica.
Esta pesquisa esteve particularmente centrada nos conjuntos monásticos
associados ao Budismo. Os primórdios da arquitetura budista talhada na rocha remontam aos

1

Coomaraswamy (1965, p. 97), forneceu uma estimativa de que existem, em toda a Índia, 1200 estruturas
sagradas escavadas em rocha — entre elas, cerca de 100 seriam bramânicas, 900 budistas e as 200 restantes,
jainistas. Ver também a estimativa de Chakrabarti (1995, p. 199).
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primeiros séculos da era Maurya2 e vão até o início do século VIII d.C., período em que essa
paisagem sagrada entrou em declínio na Índia.
A região do Konkan, faixa litorânea da costa oeste indiana, e a área oeste do
planalto do Deccan abrigam, de acordo com estimativas, mais de 80% dos conjuntos da
arquitetura talhada na rocha, o que representa aproximadamente 1200 grutas escavadas.3
Enquanto alguns desses conjuntos possuem apenas uma ou duas grutas, outros desses centros
— como Kānheri e Junnar —, têm mais de uma centena de monumentos num único sítio. As
grutas, por sua vez, apresentam as mais diversas plantas, bem como funções distintas que
variam de amplos templos construídos para abrigar estupas e imagens — os caityagha —, a
pequenas celas e unidades de habitação monástica — os le a ou vihāra.4
Entre os monumentos estão representados os primórdios da tradição arquitetônica5
budista talhada na rocha. A profusão e continuidade dos conjuntos de grutas comentados
possibilitam compreender, em parte, o desenvolvimento da tradição artística budista, entre o
final do período Maurya e declínio do império dos Gupta, que foi muitas vezes tratado, em
certas regiões, como um hiato na História da Arte indiana.6
2
3

4

5

6

Os primeiros exemplares de que se tem conhecimento ficam nas montanhas Barābar e Nāgārjunī, no estado de
Bihar. Dentre eles, a gruta de Lomāś i, datada do século III a.C., período de Aśoka, é a mais conhecida.
Ver Fergusson e Burgess (1880, p. 37). Esses autores inauguraram o estudo das grutas dessas regiões e
procuraram estabelecer, a partir da sua descrição sistemática, uma cronologia do desenvolvimento dessa
arquitetura, baseada na análise estilística. Mais tarde, o próprio Burgess e outros pesquisadores passaram a
publicar as inscrições associadas às grutas, o que ampliou o conhecimento histórico e, em alguns casos, alterou
as datações. Diferentes teorias e proposições cronológicas passaram a depender da análise epigráfica e
histórica e permanecem controversas até os dias atuais. Ver, por exemplo, Burgess e Inderaji (1881); Burgess
(1883); Bhandarkar (1895); Senart (1903; 1905); Buhler (1904); Luders (1912); Dikshit (1942); Deshpande
(1959); Dehejia (1972) e Nagaraju (1981).
Um estudo extensivo dos padrões arquitetônicos presentes nesses monumentos foi realizado por Nagaraju
(1981, p. 68-94). Ele estabeleceu 6 tipos característicos de monumentos presentes nos conjuntos
arquitetônicos, de acordo com sua forma e função: 1. Os cetiyaghra (caityagha) — salões ou salas que
abrigam os estupas e imagens; 2. Os le a ou vihāra — as celas monásticas, simples ou mais elaboradas; 3. Os
maapa — salas simples, com ou sem bancos e varandas; 4. Os pohi — cisternas para armazenamento de
água potável e, em raros casos, para banho; 5. Os asanapehikā — bancos e bancadas, geralmente nas áreas
externas das grutas; 6. Os kohi — espécies de nichos abertos na rocha, cuja função permanece desconhecida.
O estudioso também definiu diferentes categorias de estupas, pilares, tetos, varandas, divisórias, batentes,
janelas, bancos e arcos de caitya, a fim de utilizar tais padrões tipológicos para estabelecer uma metodologia
interpretativa, capaz de fornecer, com base nos dados arquitetônicos, uma cronologia relativa para cada um dos
conjuntos pesquisados, que foi, em seguida, comparada à evidência epigráfica.
Vestígios de grutas do período Neolítico e Calcolítico foram observados por Sankalia (1974) em Navdatoli,
Nevasa, Inamgaon e Tekkalakota. Monumentos da Idade do Ferro foram levantados por Gururaja Rao (1972,
p. 50) que observou já serem construções simples de caráter funerário. Vestígios arquitetônicos budistas, do
início do período histórico indiano, foram registrados em muitos sítios arqueológicos, entre os quais:
Arikamedu (WHELLER, 1946); Amarāvatī (REA, 1894); Nāgārjunako a (LONGHURST, 1928;
1936;1938); Ter, a antiga Tagara e atual Pune (BARRETT, 1960); Nevasa (SANKALIA et al., 1960); Sopara
(INDRAJI, 1883); Elephanta (TRIPATHI, 2004); Chaul (GOGTE, 2003); e Palshet (GOGTE, 2004). Parte
desses sítios esteve também associada às trocas comerciais com o ocidente, como confirmaram os vestígios de
ânforas e artefatos romanos encontrados nos mesmos.
Ver as observações de Barrett, em Dehejia (1972). Os autores acreditam que, exceto por Bodh-Gayā, Bhārhut,
Sāñcī, Mathurā, pouquíssimas evidências sobreviveram aos séculos, no norte da Índia, possivelmente por se
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Assim como o próprio Budismo, a arquitetura budista do Deccan foi, inicialmente,
trazida do norte da Índia. No entanto, ao verificarmos o desenvolvimento regional a que essa
tradição esteve sujeita ao longo de aproximadamente dez séculos, é possível observar que foi
uma arquitetura totalmente adaptada às condições geográficas naturais7 da região e às
mudanças políticas, sociais e econômicas a que esteve sucessivamente exposta.
1.2 O CONTEXTO GEOGRÁFICO DA COSTA OESTE INDIANA
As regiões do Konkan e oeste do Deccan pertencem a relevos geográficos
distintos: a faixa litorânea e o planalto são interligados pela cadeia montanhosa Sahyadri que
é intersectada perpendicularmente por formações escarpadas e paralelas. A faixa costeira do
estado de Mahārāra é composta pelos distritos de Thana ao norte, Kolaba no centro e
Ratnagiri ao sul, cuja extensão, em direção ao planalto, pode variar entre 40 e 80 quilômetros.
Sua superfície irregular é caracterizada por platôs baixos de laterita8, planícies associadas aos
estuários de rios, cadeias e montanhas isoladas de elevação moderada. A linha costeira alterna
baías e promontórios que formam enseadas naturais. A região recebe fortes chuvas sazonais
provindas das monções de sudoeste, principalmente entre os meses de junho a outubro. No
restante do ano prevalece o clima quente e úmido. Os rios fluem para o oeste, provindos da
cadeia Sahyadri e deságuam no Mar Arábico.
O norte do Konkan possui uma extensão maior de superfície plana, formada por
mangues e solo aluvial. A região central, ao sul de Panvel, é composta por montanhas baixas e
transversais que terminam na linha costeira, bem como rios sazonais que fluem até estuários
formados por assoreamento. A região sul do Konkan, abaixo de Ratnagiri, é uma faixa estreita
de terra, com elevado índice pluviométrico anual.

tratar de uma arte e arquitetura em madeira. No entanto, a idéia de um hiato ou lacuna histórica, utilizada
muitas vezes pelos estudiosos, deve ser observada com cautela, pois se justifica pelo conhecimento
fragmentário a respeito dos períodos tratados. Tal conceito baseou-se em evidências negativas e foi utilizado
como prerrogativa das discussões teóricas. A arquitetura talhada na rocha seria uma transmutação das
edificações em madeira que, diferente das demais, conseguiu permanecer preservada, resistindo aos séculos. A
visão de S. Huntington (1985, p. 163) mostra-se mais abrangente, visto que a autora procurou sempre deixar
evidente o paralelismo de tradições contemporâneas aos Kuāa nas demais áreas do subcontinente.
7
Como lembrou Nagaraju (1981, p. 6-7), o crescimento da familiaridade dos arquitetos e trabalhadores com o
suporte em rocha permitiu a criação de elementos artísticos e arquitetônicos cada vez mais elaborados. Além
disso, as condições climáticas da região — as altas temperaturas e as pesadas chuvas trazidas durante o período
das monções — também foram um aspecto relevante à proliferação das grutas que ofereciam abrigo e frescor
aos monges.
8
Solo vermelho das regiões tropicais, produto residual da meteorização de rochas preexistentes, que contém alto
teor de óxidos de ferro e hidróxido de alumínio, podendo apresentar-se com aspecto terroso e poroso ou sob a
forma de rochas densas e endurecidas (HOUAISS, 2001).
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Figura 1. Cadeia montanhosa Sahyadri com as escarpas rochosas de origem vulcânica.

A cadeia Sahyadri possui uma orientação norte-sul que tem início no vale de
Novapur, perpassa a porção oeste de Nāsik, Pune, Satara, Sangli, Kolhapur e segue para o
estado de Karāaka. A altura média dessa formação rochosa fica acima dos 900 m.
Numerosas serras e estreitos fazem a ligação entre o planalto do Deccan e a faixa litorânea do
Konkan. A porção oeste da cadeia montanhosa possui alto índice pluviométrico que diminui
em direção a leste. O clima quente e úmido, da face oeste, permite a preservação de áreas de
floresta com vegetação densa. A face leste, mais seca e com vales mais amplos, apresenta
vegetação rasteira, seus rios correm em direção ao leste ou sudoeste e formam vastos
cinturões de irrigação pontilhados por montanhas isoladas.
A topografia da região é formada, em sua maior parte, por rocha de origem
vulcânica. A cadeia Sahyadri, resultante do movimento tectônico — diastrofismo —,
apresenta aspecto escarpado e intercalado por plataformas horizontais que dão a essas
montanhas e vales uma aparência de amplos degraus ou terraços. Os picos montanhosos
possuem forma de domo, os platôs e as bases planas estão associados a deposições sucessivas
de camadas horizontais de magma vulcânico. Os vales dos rios foram formados pela erosão
posterior.
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Tais depósitos geológicos contínuos, de natureza vulcânica, costumam apresentar
uma mudança de padrão na densidade e estrutura da composição da rocha ígnea, decorrente
do resfriamento lento do magma fundido, que resultam em estratos horizontais alternados, de
maior ou menor dureza.
A distribuição dos conjuntos de grutas escavadas na rocha está diretamente
associada à presença dessa topografia singular na região do Konkan e do Deccan. Assim, a
construção das grutas dependia da composição adequada das rochas ígneas que podiam
apresentar estratos superiores decompostos em laterita e inadequados ao talho da rocha,
devido à alta porosidade.
1.3 CONTEXTUALIZAÇÃO DA FASE INICIAL DO PERÍODO HISTÓRICO NA COSTA
OESTE INDIANA
O propósito de traçar um breve histórico da fase inicial de desenvolvimento do
período abordado nesta pesquisa — por volta do século III a.C. a III d.C. — tem por objetivo
delinear um panorama da região analisada que, embora sucinto, seja capaz de fornecer
elementos fundamentais à compreensão contextual da área em questão: a faixa costeira do
Konkan e a porção oeste do planalto do Deccan.
As evidências arqueológicas e históricas existentes sobre o início do período
histórico nessas regiões são relativamente escassas, mas indicam que durante a segunda
metade do século III a.C. até III d.C. essas áreas fizeram parte de uma unidade sociopolítica
que esteve, na maior parte do tempo, sob o domínio do império Sātavāhana. O período de
surgimento e desenvolvimento dos conjuntos da arquitetura monástica budista esteve,
portanto, diretamente associado às dinastias Sātavāhana.9
Nos séculos anteriores ao surgimento dessa dinastia, que foi a mais importante da
região e principal responsável pelo desenvolvimento da arquitetura talhada na rocha, a
História política da área geográfica em questão esteve relacionada à hegemonia de Magadha e
do Império Maurya10. O imperador Chandragupta Maurya é considerado o responsável pela
9

Nos Purā a, os Sātavāhana são chamados Āndhra. Esse período é, por isso, chamado, algumas vezes, Āndhra
ou Āndhra-Sātavāhana. Essas dinastias reinaram na Índia nas regiões do Deccan, Andhra Pradesh e nos vales
dos rios K)na e Godavari. Alguns autores como Warmington (1928), por exemplo, mencionam os reis
Sātavāhana como reis Āndhra. Para evidências arqueológicas dos assentamentos pré-Maurya, no oeste do
Deccan, ver Morrison (1995, p. 207) que menciona, por exemplo, os sítios Calcolíticos em Prakash, Nevasa e
Nāsik que apesar de apresentarem, em certos casos, indícios de abandono, mais tarde, foram importantes
cidades Sātavāhana. Gururaja Rao (1972) pesquisou a transição do Calcolítico para a Idade do Ferro que, na
região do Deccan, ocorreu por volta de 700 a.C. O final da Idade do Ferro, por sua vez, coincide com o início
da urbanização do período histórico que está associado ao uso de implementos agrícolas de ferro.
10
O Período Histórico Inicial do sul da Ásia, como é chamado pelos estudiosos, abrange o intervalo de
aproximadamente 1000 anos, entre 500 a.C. e 500 d.C., e envolveu o reaparecimento das cidades e unidades
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anexação desses territórios durante seu governo.11 As inscrições de Aśoka, em Sopara, na
costa de Mumbai, Sāñcī, na Índia central, Erragudi, Maski, Brahmagiri e Kopbal, no sul do
Deccan, atestam que a área esteve sob o domínio dos Maurya.
As evidências arqueológicas fornecidas pelos sítios de Nāsik, Nevasa confirmam
os contatos existentes entre a região do Deccan e o norte da Índia — região de Magadha desde
o período Maurya. O grau de desenvolvimento cultural e político apresentado por essas
cidades dificilmente teria ocorrido se a região estivesse em situação de conflito constante. A
própria cidade de Chaul, como veremos, apresentou indícios desses contatos.
A cronologia do período ainda apresenta problemas e, por essa razão, não está
ainda esclarecido se o início do poderio dos Sātavāhana teria se dado durante, imediatamente
após ou mesmo após a desintegração do império Maurya.12 As principais evidências utilizadas
para o estabelecimento de uma cronologia são as fontes textuais, presentes nos Purā a. No
entanto, as listas dos reis e dinastias fornecidas pertencem a eras desconhecidas.13
sociopolíticas complexas, especialmente na região de Magadha, mas também em outras regiões do
subcontinente. Nesse sentido, a região do oeste do Deccan foi freqüentemente considerada uma área
secundária de formação estatal em relação à planície gangética (Cf. PARASHER-SEN 1993b, p. 66). Para um
panorama geográfico e histórico mais abrangente desse período também conhecido como a Segunda
Urbanização indiana (a primeira urbanização ocorreu durante o período associado à Civilização do vale do
Indo), ver Gosh (1973); Erdosy (1988); Allchin (1995) e um resumo em Aldrovandi (2002, p. 15-17; 22-37).
A razão da proposição de uma urbanização abrupta ou artificial na região do Deccan é, segundo Morrison
(1995, p. 204-205), conseqüência do conhecimento parcial da arqueologia dos períodos anteriores,
particularmente a Idade do Ferro e o período Megalítico. Essa autora lembra que a região, antes dessa época, já
possuía uma população de agricultores sedentários, com uma estrutura econômica especializada bem
desenvolvida e que padrões de diferenciação social foram verificados na região em unidades sociopolíticas
pré-Maurya.
11
A data exata da expansão do império de Magadha, ao sul dos Vindhya, é incerta. Existem algumas evidências
esparsas do império Nanda no sul da Índia. Majumdar e Pusalkar (1953, p. 61) utilizam a informação de
Plutarco, que teria afirmado que Chandragupta Maurya havia subjugado toda a Índia com um exército de
60.000 homens. Outros autores, como Yazdani (1960, p. 69), atribuem tal conquista a seu filho Bindusara.
12
Como veremos, algumas teorias optaram pela sucessão direta dos Maurya e, nesse caso, os Sātavāhana são
retratados como um poder imperial centralizador e expansionista, nos mesmos moldes que seus antecessores
(SASTRI, 1966; MIRASHI, 1955). Outras teorias optaram por uma origem mais tardia e organização
descentralizada (RAY, 1986; 2003; PARASHER-SEN, 1993; SHASTRI, 1987; MORRISON, 1995;
SINOPOLI, 2001). No entanto, as datas permanecem controversas. O período artístico que sucede os Śunga,
na Índia central, é geralmente chamado Āndhra-Sātavāhana, entretanto, as dificuldades em esclarecer sua
cronologia e extensão tornam, como observou S. Huntignton (1985, p. 90-91), essa nomenclatura inadequada.
A autora considera a arte budista dessa região uma continuação do período Śunga, exceto pela arquitetura em
rocha que possui uma gênese mais complexa.
13
Os Purā a fornecem duas cronologias dinásticas: uma mais longa, de 460 anos, utilizada por aqueles que
defendem uma influência Maurya mais direta; e outra mais curta, na qual os Sātavāhana teriam surgido
durante o século I a.C. Nagaraju (1981, p. 16-23) propôs uma cronologia para os reis Sātavāhana tendo por
base a análise das evidências presentes nos Matsya, Vāyu, Brahmā a, Vi u e Bhāgavata Purā a,
contrapostas às demais fontes. O autor chegou à data de 225 d.C. que marcaria o final dessa dinastia. Outra
evidência interessante mencionada por esse estudioso é que Ptolomeu, em sua Geografia, menciona os reis
Chaana, de Ujjain, e Pulūmāvi, de Paithan (Pratisthana), como contemporâneos. O primeiro, um
mahākatrapa da linhagem dos Kārddāmaka, teria vivido por volta de 130-140 d.C., na era dos Śaka (Citas),
de acordo com as evidências epigráficas e a numismática. Essa data equivale ao período do reinado de
Pulūmāvi, se considerada a cronologia mais longa fornecida pelos Purā a. Nesse caso, durante os anos de
228 a.C. e 224 d.C., teriam havido 30 reis Sātavāhana. Bhandarkar (1895, p. 30) propôs o início da dinastia
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Da mesma maneira, existem estudiosos que postularam sua origem geográfica no
oeste do planalto do Deccan, enquanto outros propuseram o leste da Índia, junto ao vale do rio
K)na e Godavari.14 Apesar disso, os Sātavāhana tinham ambições políticas e expandiram seu
território que abrangeu partes do oeste do Deccan. Apesar das opiniões díspares em relação ao
início da era Sātavāhana, século III a.C. ou I a.C., o declínio desse império parece ter ocorrido
durante o início do século III d.C.
O início da era Sātavāhana está atestado no registro arqueológico por meio das
inscrições e da numismática. Alguns reis, mencionados nos Purā a, aparecem nas moedas e
inscrições do Deccan e do vale do rio K)na. Algumas inscrições registram a existência de um
sistema de taxação de oficiais territoriais e indicam a presença de uma autoridade imperial.
Por outro lado, há indícios que os Sātavāhana não possuíam um controle territorial
centralizado, pois muitos nomes de reis que aparecem nas moedas não são mencionados nos
Purā a, isso pode indicar que eles eram apenas governantes locais. A distribuição dessas
moedas apresenta um padrão geográfico circunscrito, o que corrobora essa idéia.15 Um outro
indício da descentralização durante o império dos Sātavāhana era a existência de diferentes
capitais, embora não haja certeza sobre seu sincronismo ou diacronismo. As evidências
apontam para o surgimento dos Sātavāhana como poderosos governantes regionais.16
Durante a época mais tardia do império Sātavāhana, é possível que tenha existido
um controle territorial mais amplo.17 O poder político e a prosperidade econômica parecem ter
em 73 a.C.; Dehejia (1972, p. 19) sugere o ano de 120 a.C.; S. Huntington (1985, p. 93-94) prefere as datas
mais tardias. Outros pesquisadores apresentaram datas muito anteriores, como o ano de 271 a.C, ver Rao
(1949, p. 243); Ramachandraiya (1958, p. 230); Yazdani (1960, p. 90) e Gorakshkar (1975). Para a cronologia
dos katrapa, ver Nilakanta Sastri (1957, p. 275-289).
14
Alguns estudiosos argumentaram que o termo utilizado nos Purā a indica uma origem no vale do rio K)na e
no estado moderno de Andhra Pradesh (SHASTRI, 1987; GOYAL, 1995; RAY, 1986); outros utilizaram as
evidências epigráficas e a numismática para traçar uma origem no planalto do Deccan (DEHEJIA, 1972;
SINOPOLI, 2001). Ver também Thapar (1966, p. 65-66); Morrison (1995, p. 208-210).
15
Ver Sarma (1980) e Dutta (1990).
16
Dehejia (1972, p. 29-30) estabeleceu dois principais períodos dinásticos nos quais teria havido uma unidade
política na região do Deccan, intercalados por um período de fragmentação política decorrente da invasão do
Kaharāta Nahapāna. Para Sinopoli (2001, p. 177), esse império se caracterizou por períodos breves de maior
centralização política e administração mais efetiva, associados a reinados específicos e governantes capazes
de conquistar e consolidar as vitórias militares. Antes disso, Morisson (1995, p. 213) propôs que o período
Sātavāhana não presenciou a formação de uma única unidade sociopolítica, mas foi formado por grupos
competitivos ou cooperativos de elites políticas.
17
Existem inscrições que mencionam, por exemplo, o domínio de Śri Sātakari em Sāñcī (ver a lista em
LUDERS, 1912, n.º 346). Os reis Sātavāhana teriam apoiado diferentes religiões e sido flexíveis em suas
tradições culturais. Algumas inscrições indicam que essa dinastia era poderosa o bastante para realizar alguns
dos mais elaborados sacrifícios védicos, como o rājasūya e o aśvamedha. Por exemplo, temos mencões a Śri
Sātakari nas grutas de Nanaghat (ver FERGUSSON e BURGESS, 1880, p. 264; e também NAGARAJU,
1981, p. 24). Sobre o rājasūya — sacrifício realizado durante a coroação de um rei, ver Heesterman (1957); e
o aśvamedhā — o sacrifício do cavalo, ver também, Monier-Williams (1999, p. 115; 874) e Renou (1954, p.
23). Paradkar (1981, p. 79) lembrou que algumas narrativas sobre o império Sātavāhana no Konkan aparecem
num texto sânscrito do ano 1628, o Vyadeshvar Mahātmya, associadas à descrição de um templo dedicado ao
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sido os fatores principais a incentivar o desenvolvimento artístico e arquitetônico da região.
Na mesma época, o norte da Índia estava envolto em instabilidade política decorrente do
declínio e fragmentação do império Maurya.
Na maior parte desse período, as regiões do Deccan e Konkan foram dominadas
pelos Sātavāhana. No entanto, até mesmo essa supremacia esteve sujeita a épocas de declínio,
como durante a ocupação dos territórios pelos reis Kaharāta ou Katrapa, dos Ābhīra, uma
linhagem dos Śaka18 que reinou entre os séculos II e III d.C.
Historicamente, o período foi caracterizado pelas rivalidades entre os Sātavāhana e
Kaharāta. Apesar dos conflitos políticos, as regiões dominadas por essas dinastias
presenciaram um crescimento econômico surpreendente.19
O declínio do império Sātavāhana ocorreu, provavelmente, após a morte de Śri
Yajña Sātakari20, no ano 201 d.C., e sua extinção, por volta do ano 224 d.C. O território foi,
então, dividido em pequenos principados.

deus Śiva, próximo a Palshet, um antigo porto no litoral do Konkan. Curiosamente o texto menciona que o
templo foi construído no século II d.C., com a ajuda de um yavana — estrangeiro. Sobre a descoberta do sítio
arqueológico de Palshet — Palaepatmai no Périplo do mar Eritreo —, e de grutas budistas associadas, ver
Gogte (2004). Uma inscrição em Nāsik, datada do século I d.C., menciona que um rei Sātavāhana plantou
milhares de coqueiros na costa oeste (KOSAMBI, 1976, p. 185-189; GOKHALE 1999, p. 282).
18
Nagaraju (1981, p. 22-23) menciona evidências paleográficas encontradas em Nāsik, do início da era
Kalachuri-Chedi — 248-249 d.C., que marcam o estabelecimento da dinastia Ābhīra, que teria sobrepujado os
Sātavāhana em Mahārāra, depois no Konkan e Gujarat. Também em Nāsik encontra-se uma inscrição em
que Gautamīputra Sātakari, um célebre rei Sātavāhana, destitui a família dos katrapa Kaharāta, por volta
de 124 d.C.Ver também Mirashi (1955). Durante seu reinado o controle dos Śaka sobre passagens estratégicas
— como as vias de acesso a Nāsik e Kārlī — foi extinto e o poder Sātavāhana recuperado (HUNTINGTON,
1985, p. 166-167). No entanto, em 130 d.C., os katrapa, que dominavam a região norte do império
Sātavāhana, sucederam e anexaram grandes áreas junto ao rio Narmada (MIRASHI, 1955; YAZDANI, 1960,
p. 97-108). Warmington (1928, p. 112), baseado nos relatos de Ptolomeu, menciona 9 cidades regidas pelo rei
Tiastanes, um Katrapa-Śaka da linhagem de Chastana, que governava em Ozene (Ujjain) e fora visitado por
mercadores gregos, e, outras sete cidades, dentre elas Ter e Paithan (Tagara e Paethana, no Périplo, Baethana
em Ptolomeu), esta última, a capital do rei [Siri]ptolomaeos, isto é, o rei Andhra Sri Pulomavit ou Pulumayi II
(138-170 d.C.).
19
Durante o reinado de Gautamīputra Sātakari, a expansão territorial (uma grande parte de Andhra Pradesh foi
anexada nesse período) e econômica foi capaz de promover o desenvolvimento cultural e artístico importantes
— como pode ser observado na Escola de Amarāvatī (ver BURGUESS, 1882; 1887; LONGHURST, 1928;
SIVARAMAMURTI, 1942; BARRETT, 1954; GHOSH e SARKAR, 1967; DEHEJIA, 1970). Essa escola
artística alcançou seu ápice no século II d.C., durante a era Sātavāhana, época em que essa região passou para
o domínio da dinastia Ikvāku, no início do século III (ver S. HUNTIGNTON, 1985, p. 175-178).
O afluxo de estrangeiros na região — os Śaka e Yavana —, atestado pelas epigrafias, pode ter sido responsável
pela incorporação de novos padrões iconográficos e arquitetônicos. No entanto, S. Huntington (1985, p. 163;
176-177) observou que os monumentos associados ao período dos Sātavāhana e Kaharāta apresentaram pouca
influência estrangeira. Somente no final da era Sātavāhana é que se observa uma influência das técnicas de
perspectiva e naturalismo romanos na arte de Andhra Pradesh; a maneira convencional de dividir as cenas irá
reaparecer nas pinturas de Ajaā, nas quais as formas arquitetônicas são utilizadas para justapor diferentes
cenas, como antes observado em Gandhāra.
20
Algumas das grutas de Kānheri, escavadas nesse período, apresentam qualidade inferior — especialmente as
cenas presentes nos capitéis —, o que pode ser um indício das pressões políticas existentes e um prenúncio da
desintegração do império Sātavāhana (ver HUNTINGTON, 1985, p. 174).
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Por volta do ano 248 ou 249 d.C., os Ābhīra estabeleceram sua supremacia no
Deccan, no entanto, as evidências existentes sobre essa dinastia são mínimas.21 Linhagens
dinásticas contemporâneas parecem ter estado dispersas pela região, como os Mahābhoja, que
aparecem nas inscrições de Kuda, e os Kura, na região de Kolhapur.22 Isso indica um novo
período de fragmentação política na região.23
1.4 A ECONOMIA DA COSTA OESTE INDIANA E AS TROCAS COMERCIAIS
O desenvolvimento socioeconômico das regiões do Konkan e do Deccan, nos
primeiros séculos a.C. e d.C., foi decorrente da urbanização iniciada durante o período
Maurya. A unificação alcançada pelo império de Magadha havia tornado essas regiões parte
de uma unidade política organizada, o que favoreceu o crescimento das trocas comerciais.
Durante essa época, parte dos oficiais e soldados do império tinham passado a residir nessas
áreas e os contatos comerciais podem ter crescido devido às condições políticas pacíficas
estabelecidas na região. Duas camadas sociais, oficiais e comerciantes, tornaram-se grupos
econômicos poderosos e trouxeram consigo idéias e práticas contemporâneas do norte da
Índia. Evidências do aumento dos contatos entre essas regiões estão registradas nas fontes
literárias da época24, assim como nas evidências arqueológicas25.
O processo de formação e estruturação de uma nova sociedade e o
desenvolvimento econômico que teve início no oeste da Índia apresentou continuidade
durante o período Sātavāhana. Esse crescimento ininterrupto da economia foi evidenciado nos
níveis estratigráficos de sítios arqueológicos da região que apresentaram níveis habitacionais
21

Mirashi (1955) menciona uma dinastia de dez Ābhīra nos Purā a; Nilakanta Sastri (1955, p. 331) apresenta
duas inscrições.
22
Para uma listagem das inscrições de Kuda, ver Nagaraju (1981, p. 340-341); sobre os Kura, ver Nilakanta
Sastri (1957, p. 338). Sobre as alianças políticas entre os Sātavāhana, os Mahābhoja e os Mahārathī, ver Ray
(2003, p. 145-146). Segundo essa última pesquisadora, as evidências epigráficas e a numistática indicam que
os Mahābhoja e os Mahārathī estavam no Deccan antes dos Sātavāhana. A célebre Nayanika, rainha de
Gautamīputra Sātakari, era filha de um Mahārathī (ver BURGUESS, 1883, p. 60-61; 64).
23
Após o século IV d.C., três outras dinastias dividiram o poder na região — os Traikūaka, Vākāaka e
Kada2ba. Ver Majumdar e Pusalkar (1954; p. 177; 192; 270).
24
Existem referências específicas à região, no Rāmāya a, que mencionam lugares e rios do Deccan, como
Chitrakūa, Nāsika, Godāvarī e Narmadā. No Mahābhārata (seção divijaya do Sabhāparva) estão descritos
eventos que teriam ocorrido em Nāsika, Sañjayantī (Sanjan) e Karahāa (Karhad); o épico também cita
Śūrpāraka (Sopara) como uma cidade sagrada em Aparānta, esse porto também é mencionado no Rāmāya a e
na literatura budista primitiva. O Mahāniddesa refere-se à Surata (Surat) e Śūrpāraka como entrepostos
comerciais. Ver Yazdani (1960, p. 16-27); Charpentier (1927, p. 111); Sen (1922, p. 613).
25
Sítios arqueológicos de cidades como Nevasa, Brahmapuri (Kolhapur), Nāsik, Prakaa, Kaundapur, Dhatva
(no Surat), Bahal e Ter forneceram fragmentos da Cerâmica Preta Polida (BPW – Black Polished Ware) que é
originária da região gangética; além delas, foram encontradas moedas e objetos de mesma procedência (ver
SANKALIA e DIKSHIT 1952; SANKALIA e DEO 1955; SANKALIA et al., 1960; THAPAR, 1965). A tais
cidades acrescentamos Chaul (Ceul, Symilla) que também forneceu fragmentos de BPW durante a etapa de
campo 2004 e 2005. Ver o próximo capítulo, p. 659.
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mais complexos — com material arqueológico mais abundante —, e indícios de prosperidade
econômica.26
As atividades comerciais crescentes nas regiões do Konkan e do Deccan foram
impulsionadas, após o período Maurya, pela organização política e pela criação de rotas
comerciais para o escoamento das mercadorias.
Na era Sātavāhana e Kaharāta, a economia organizou-se em vários setores. Os
mercadores possuíam funções específicas que incluíam, como confirmam as inscrições, o
comércio de perfumes, metais e ouro. Naquela época, havia mercadores para o comércio de
longa distância — os sathavāha —, mencionados em três inscrições em Kuda27. As
associações de mercadores — negama — existiram em cidades importantes como
Dhenukākata e Junnar.28 Os mercadores comercializavam tanto em regiões próximas quanto
nas distantes. As inscrições presentes nos conjuntos monásticos budistas fornecem
informações relevantes sobre o movimento comercial na região.29

26

Ver Altekar (1952); Chandra (1977, p. 100); e Ray (1985; 1986; 2003), com referência especial ao contato
com Roma. Morrison (1995, p. 203) chamou a atenção para a tendência de considerar a organização
econômica da região como um mero produto importado da região gangética, mais avançada (grifo da autora).
27
Nagaraju (1981, p. 40) observou que a palavra sathavāha (Kuda n.º 20, 23, 24) pode ter estado associada aos
Sātavāhana, o que, por sua vez, pode ser uma confirmação de sua ligação com o comércio de longa distância.
Cimino (1994, p. 175-176) fez uma interessante observação sobre os sathavāha. Segundo a autora, eles eram
chefes das caravanas, mas o transporte das mercadorias era feito por homens de tribos nômades chamados
Lamani ou Vanjara que possuíam centenas de touros à disposição. Até os dias atuais existem assentamentos
desses tribais — chamados tanda — que podem ser observados ao longo das antigas rotas comerciais.
Curiosamente, as mulheres tribais vestem roupas coloridas e ornamentos de prata, entre eles o mais apreciado
é um colar de moedas, chamado dinaramala, pois era feito com imitações (bullae) dos denarii romanos. As
grutas budistas, por toda a extensão dessas antigas estradas, ainda possuem, até os dias atuais, os tanda de
tribos Lamana. Perto de Ter (Pune) há um bairro chamado Hinglajvali, no qual há um templo em que a deusa
Hinglajmata é adorada. Essa deusa é a principal divindade dos tribais Vanjara e Lamana. Muitos tribais
Vanjara e Lamana vindos de locais distantes em Mahārāra visitam o templo de Hinglajmata. A comunidade
dos Vanjara é conhecida em toda a Índia e a terra natal da deidade Hinglajmata parece ter sido o Paquistão (ou
Baluchistão), às margens do rio Hinglaj. A deidade também é adorada por uma casta de tecelões chamados sali
ou Bhansali, especializados no tingimento de tecidos. Cabe, ainda, atentar ao fato de que a montanha que
abriga o conjunto budista Chaul I possui um templo hindu posterior, dedicado à mesma divindade Hinglaj (ver
o próximo capítulo). O comércio de longa distância foi objeto de estudo de numerosos pesquisadores (ver
BEGLEY e DE PUMA, 1992; WHELLER, 1954; RAY, 1986; 1988; 2003; HUNTINGFORD, 1980).
28
Como colocou Nagaraju (1981, p. 40), o contexto em que tais termos aparecem não indica que os negama se
tratassem de assembléias de cidadãos, como geralmente se compreendeu a palavra. Os membros dessas
associações eram também descritos como sehi. As inscrições de Kānheri (n.º 8 e 12) mencionam
Sopāraganegama; (n.º16, 28, 29) Kaliyanakasanegama. Dhenukākata aparece em inscrições em Kārlī (n.º 4,
22, 28, 31), essa cidade teria sido residência de muitos yavana. Ver Thosar (1991) que identifica Dhenukākata
com Junnar (Yavana-nagar); e Cimino (1994, p. 161) que menciona o sítio arqueológico de Dharanikota como,
possivelmente, a antiga Dhenukākata.
29
Dentre as incrições mencionadas por Nagaraju (1981, p. 28-29), duas delas, em Kānheri (n.º 9 e11), merecem
destaque, pois foram feitas por dois ourives de Chemulaka (Chaul). Habitantes de Dhenukākata aparecem em
inscrições em Pitalkhora (n.º 9), Kānheri (n.º 26), Kārlī (n.º 6, 7, 10, 11, 23, 25, 26, 27, 29, 30) e Shelarvadi
(n.º 1). A localização da cidade de Dhenukākata é controversa, sugestões foram feitas inicialmente por Burgess
(1883, p. 24); Senart (1903, p. 47); Johnston (1941, p. 208); Kosambi (1955, p. 51); Nagaraju (1981, p. 40)
acredita ter estado próxima de Kārlī; Thosar (1991); e Cimino (1994,p. 161).
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A mobilidade mencionada era um fator viabilizado pela existência de um amplo
sistema de comunicação, uma rede de rotas comercias, que ligava várias partes do
subcontinente indiano. Vias que ligavam o extremo sul como Madurai, Arikamedu ao estado
de Karāaka e, no Deccan, cidades como Kolhapur, Karad, Sirval e Ter (Pune). Cidades
grandes do período Sātavāhana foram encontradas ao longo dessa rota. A partir de Ter a rota
seguia até Nāsik, via Junnar. Paithan, capital do império, era ligada por estradas a Ter, Nāsik,
Bahal e Junnar, via Nevasa.30 As cidades do norte da Índia possuíam rotas até Paithan e
Nāsik.31
Outro fator importante que envolve a atividade comercial da época é o aumento
considerável do comércio marítimo. As trocas comerciais com mercados estrangeiros estão
atestadas desde a proto-história, além de haver fontes textuais que confirmam a existência de
contatos comerciais entre a Índia, Ceilão (Sri Lanka), Arábia e Egito, ainda antes do império
romano.32

Figura 2. Mapa Mundial de acordo com Estrabão (18 A.D.).

30

Para descrição detalhada ver Deshpande (1959, p. 58-59).
Há referências na literatura budista a uma estrada que ligava Sāketa a Pratihāna e passava por Kauśā2bī,
Vidiśā, Ujjayinī e Māhimatī (NILAKANTA SASTRI, 1957, p. 437). Nagaraju (1981, p. 30) menciona que
uma ligação entre Bhokardhan pela cadeia de montanhas de Ajaā chegava até Māhimatī, no Narmadā.
Sobre as estradas, Yazdani (1960, p. 138) citou o Périplo do Mar Eritreo — no qual é informado que as rotas
de Paithan até Barygaza eram feitas em caravanas em grandes trilhas (sem estradas), dali vinham cornalinas
em grande quantidade; e de Tagara vinha tecido e outras mercadorias trazidas, até ali, das regiões ao longo da
costa.
32
Ver Filliozat (1950, p. 23-47); Nagaraju (1973).
31
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No oeste da Ásia, por volta do ano 175 a.C., o domínio dos Partas e a crescente
rivalidade com os romanos na disputa pelas rotas terrestres pode também ter impulsionado o
crescimento das trocas marítimas. No início do período Sātavāhana, os mercadores árabes e
egípcios eram responsáveis por grande parte das atividades comerciais entre o oeste da Índia e
o Mediterrâneo que, no final do século I a.C., passaram a ser administradas pelos romanos.33
O crescimento das trocas marítimas foi, em grande parte, responsável pela
ampliação dos portos no oeste da Índia. Os documentos mais antigos a mencionar esses portos
são o Périplo do Mar Eritreu e a Geografia de Ptolomeu. Dentre os portos estão o de
Barygaza (Bharuch, no Gujarat), Soupara (Sopara, no distrito de Thana), Calliena (Kalyan,
também em Thana) e Symilla (Chaul, no distrito de Kolaba).

Figura 3. Mapa da Ásia em Ptolomeu (Século II d.C.).
33

Dehejia (1972, p. 18) cita como fonte um pequeno tratado escrito Agartharchides de Alexandria, em 110 a.C.,
que fornece um panorama do comércio da época. Durante o reinado de Ptolomeu (século II d.C.) foram criadas
facilidades para os navegadores egípcios e Alexandria havia se tornado um enorme empório. Anteriormente, o
comércio entre o mundo mediterrâneo e a Índia tinha sido facilitado pela abertura do canal que ligava o Nilo
ao Mar Vermelho em 190 a.C. A fundação do Império Romano, por sua vez, trouxe paz, facilitou a
comunicação, ampliou a segurança das rotas comerciais e criou um aumento considerável no volume de
mercadorias importadas. Nessa época os romanos já conheciam as monções que facilitavam o acesso dos
navios à costa indiana, mencionadas por Hippalus em c. 45 a.C. A ocupação do Egito por Augusto, por volta
do ano 30 a.C., ampliou o domínio romano sobre o Mar Vermelho e Arábico. Uma expedição foi enviada pelo
imperador para assegurar o monopólio da rota marítima até a Índia. Enquanto na época de Hippalus apenas 20
navios por ano eram enviados à Índia, esse número subiu para 120 navios por ano, nos registros de Estrabão
(67 a.C. a 20 d.C.); e durante o início do império romano esse número passou a 1 navio por dia. Esses contatos
foram descritos por Majumdar e Pusalkar (1953, p. 619-621), ver também Nilakanta Sastri (1957, p. 307);
Yazdani (1960, p. 130) e Casson (1986).
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As trocas comerciais entre Roma e Índia puderam ser comprovadas por meio dos
vestígios arqueológicos de origem mediterrânea encontrados em diferentes regiões do
subcontinente.34

Uma

grande

quantidade

de

moedas

romanas35

foi

encontrada,

principalmente, no sul da Índia, acompanhada de artefatos em cerâmica, como jarros e
ânforas.36 Entre outros achados estão vasos de terra sigillata, vasilhas de vidro, estatuetas e
lamparinas de terracota, gemas lapidadas, estatuetas de bronze37 e os bullae38, que foram
encontrados em sítios do Konkan e do Deccan.
34

A perplexidade do mundo político romano frente à evasão de dinheiro para os mercados estrangeiros (Índia,
China e a península Arábica) foi registrada por Plínio, o velho [História Natural VI-XXVI.101; XII-XLI-84],
que fala numa quantia de 100 milhões de sestércios ao ano, metade do que iria para Índia. Uma série de
produtos romanos foram encontrados em escavações arqueológicas, como nos sítios de Arikamedu, Ter,
Nāsik, Nevasa, Brahmapuri, Junnar, Kalyan, Paithan, Amreli, e Devnimori (no Gujarat), Taxila, Begram no
noroeste da Índia .
35
As moedas mais antigas encontradas pertencem à República romana, séculos I e II a.C.; as mais numerosas são
as dos imperadores Augusto e Tibério; Coimbatore, no sul da Índia forneceu uma grande quantidade de
moedas da dinastia Julio-Claudiana; durante o século I d.C., Nero diminuiu a exportação de moedas; na época
de Vespasiano e Adriano houve uma redução das importações, decorrente da situação econômica desfavorável,
assim os romanos passaram a utilizar moedas antigas nas trocas comerciais; os imperadores seguintes
passaram a diminuir gradativamente a percentagem de metal precioso na cunhagem; após a divisão, o Império
Romano oriental, especialmente Alexandria e Constantinopla, continuou a comercializar com a Índia; as
moedas mais tardias encontradas no subcontinente pertencem a Arcádio, Honório e finalmente a Justiniano.
Ver Wheller (1946; 1847; 1954); Gupta (1965; 1969); Turner (1989); Sathyamurthy (1992); Cimino (1994, p.
28-31;135-147). No noroeste da Índia foram encontradas moedas no estupa de Manikyala, Taxila e Hadda.
Uma teoria interessante, formulada por Raschke (1979), propôs a associação das moedas romanas aos
monastérios budistas e ao caráter itinerante dos monges. O rei Gautamīputra Sātakari cunhou uma moeda,
nos moldes romanos, com seu perfil e um navio no reverso — símbolo das trocas marítimas que enriqueceram
seu império. A existência de moeda corrente durante esse período — principalmente nos reinados mais tardios
— é um indício claro do crescimento econômico pelo qual passou a região em questão. Esses aspectos foram
analisados por Shastri (1972).
36
Sabe-se, com base nos naufrágios pesquisados pela arqueologia subaquática, que a maior parte das
mercadorias transportadas pelos navios cargueiros romanos era feita em ânforas, colocadas em pé, dispostas
em camadas. Os tipos de ânfora identificadas no subcontinente indiano são Dressel 2-4, 6, 7 e 8. As ânforas
Dressel 2-4 são associadas ao transporte de vinho e de origem romana (século I a.C - I d.C); Dressel 6 de
mesma procedência, talvez para transporte de azeite; Dressel 7-8, provenientes do sul da Espanha, seriam para
transporte de peixe salgado (DRESSEL, 1879; 1899). Ver Raschke (1978); Will (1992); Slane (1992); Cimino
(1994, p. 35-36, 154-160). As ânforas em solo indiano foram identificadas pela primeira vez na coleção
cerâmica de Arikamedu (WHELLER et al., 1946, p. 17-124; WILL, 1992, p. 151-156). Fragmentos de ânfora
também foram relatados em Dharnikota, Nāgārjunako a e Kondapur em Andhra Pradesh; em Akota, Bet
Dvarka, Devnimori, Dvarka, Hathab, Lothal, Nagara, Nani Rayan, Prabhas Patan e Shamalji, no Gujarate;
Talkad em Karāaka; Ujjain, em Madhya Pradesh; Bhokardan, Brahmapuri, Junnar, Nevasa, Paunar, Sopara,
Ter e Elephanta em Mahārāra; Knachipuram, Karaikadu, Kaveripattnam, Nattamedu, Vasavasamudram e
Teriruveli, em Tamil Nadu; Mathurā, em Uthar Pradesh; Chandraketugarh e Tamluk em Bengala; Taxila,
noroeste da Índia. Ver também Gupta et al. (2001, p. 7-18); Joshi e Sinha (1991); Peacock e Williams (1986);
Tripathi (1993; 1995; 2004); Shinde et al. (2002, p. 79-82). Durante a escavação do sítio de Chaul — etapas de
2004 e 2005 — também foram encontrados fragmentos de ânfora (ver Relatório de Campo, nesta).
Representações de ânforas podem ser observadas num relevo de Amarāvatī — século II d.C. e num relevo de
Nāgārjunako a, do século III d.C. Ver Cimino (1994, p. XLI).
37
As vasilhas romanas de vidro foram encontradas em sítios como Arikamedu, Ter, Nevasa, Paithan, Kondapur,
Kolhapur e Dharanikota, associadas a vasos mediterrânicos dos séculos II e I a.C. Também são recorrentes no
noroeste da Índia. Muitos desses sítios forneceram evidências de matéria-prima para manufatura de vidro e
grande quantidade de contas de vidro. Ver Wheller et al. (1946); Wheller (1954); Dikshit (1969); Francis
(1982); Stern (1991). A escavação realizada em Chaul apresentou padrões semelhantes. Para lamparinas
romanas encontradas em Arikamedu, ver Wheller (1946; 1954). Sobre as esculturas de marfim encontradas na
casa de um mercador em Pompéia, provenientes de Ter e Bhokardan, em Mahārāra, ver Vogel (1940);

521

Muitos yavana39 — estrangeiros —, provavelmente, mercadores trazidos pelo
aumento das trocas comerciais parecem ter se estabelecido em cidades indianas. Como antes
mencionado, existem inscrições nas grutas budistas que atestam a existência de residentes
yavana em diferentes cidades do subcontinente indiano, assim como de outros, vindos de
terras distantes.

D’Ancona (1950); Barrett (1957; 1959; 1960); Deshpande (1961); Bhalchadra Deo (1973); Caspers (1979);
Mehendale; Chandra (1960); Taddei (1990); Cimino (1994). Para os marfins de Begram, Bussagli (1950),
Auboyer (1971); Sivaramamaurti (1971); Davidson (1972). A descoberta de bronzes romanos, em
Brahmapuri e Akota, uma cornucópia, em Thana, evidencia a existência de um mercado de objetos de luxo na
Índia. Para uma lista mais completa ver Wheller (1954, p. 173-177); para uma listagem geral, ver Bandinelli
et al. (1965, p. 78-84). Sobre os bronzes romanos encontrados em Brahmapuri ver Khandalavala (1960); e em
Kolhapur, ver De Puma (1991). Para as luxuosas peças romanas de terra sigillata, ver Wheller (1946); Oxe e
Confort (1968); Confort (1987); Slane (1992). Para um vaso encontrado na Apulia, em contexto funerário —
sepultura do século IV a.C., com uma figura de encantador de serpentes, ver Cimino (1994, p. 125; 130).
38
Trata-se de cópias de moedas romanas feitas em terracota ou metal na Índia, usadas como pingentes (com uma
ou duas perfurações). Foram encontrados em Brahmapuri, Karad, Paithan, Nevasa e Nāsik. Ver Wheller
(1955, p. 173-177); Charlesworth (1951, p. 131); Deshpande (1964). Esse artefato permaneceu em uso em
Mahārāra até o século XVII, chamados putali. Os bullae também foram encontrados em sítios arqueológicos
de outras regiões da Índia como Kondapur (Hyderabad), Chandravalli e Sisupalgarh (Orissa), Rajghat e
Kosam (Allahabad). Ver Beach (1927); Wheller (1954); Gupta (1965;1969); Thapar (1985).
39
As palavras yavana, yonaka ou yona utilizadas para identificar os estrangeiros ou ocidentais, provavelmente
derivou do vocábulo yauna utilizado pelos iranianos para designar os gregos. Nas inscrições de Aśoka os
gregos aparecem como os yona. Cimino (1994, p. 64) acredita que o nome derive do nome do mar (Yonian
sea) e foi usado já no século VIII a.C. No Mahābhārata existe menção a uma cidade chamada Yavanapura, na
costa do Konkan. O mapa Mahābhāratakālīna Bhāratavarshācā Nakāsīā (Deccan Printing Works, Pune,
1973), mostra essa cidade entre os atuais estados de Mahārāra e Karnātaka; a cidade portuária observada
acima é Sopara (Śūrpāraka), junto à Aparanta, na região de Mumbai (ver Figura 5). Fontes textuais em Tamil
confirmam a presença dos yavana ao longo da costa. Um épico chamado Silappadikaram descreve
vividamente a cidade de Puhar, perto de Pondicherry, na qual as residências dos yavana aparecem descritas
como extremamente prósperas, com marujos de todas as partes da terra, seus moradores viviam em
comunidade. Ver Dikshitar (1939, p. 11). Outra menção interessante presente em outro texto tamil, o
Cilalladigaram [XIV. 66-67] faz uma referência específica aos yavana como guardiões do soberano no portal
de Madurai, capital do reino de Pantiyar, os estrangeiros são prezados por sua coragem. Textos literários do sul
da Índia, os Sangam, datados do século I d.C., mencionam os yavana repetidamente e descrevem seus belos
navios que trazem ouro e partem com pimenta do próspero porto de Muziris [Tayan Kannanar, Agam 149; 711]. Para mais referências, ver Stein (1935), Meile (1949), Tarn (1951), Zvelebil (1956), Ray (1986; 1988;
2003), Vasant (1989) e Thosar (1991). Imagens supostamente dos yavana são atribuídas a figuras em vários
sítios budistas: no pilar do vedika do estupa de Bharhut, do século II a.C. (HUNTINGTON, 1985, p. 67); no
vihara 22 de Bhājā (RAY, 1988); no vihara 4 de Pitalkhorā século I a.C., no estupa II de Sāñcī; e no estupa de
Nāgārjunako a, do século II d.C.; nos portões de Udayagiri, século V d.C. Ver Dehejia (1972, p. 143) que
propõe a existência de um assentamento yavana, de proporções consideráveis, no oeste da Índia, no qual
indivíduos greco-budistas foram, com o passar do tempo, indianizados e assimilados à população local, como
atestam os nomes indianizados dos yavana citados nas inscrições: Dhamadhaya, Yasavadhana, Chanda.
Nagaraju (1981, p. 41) acrescenta as grutas de Kārlī (n.º 7, 10, 20, 23, 25, 26, 29), nas quais 7 yavana são
mencionados entre os doadores dos pilares do caityagha, 6 deles vindos de Dhenukākata (ver também RAY,
1988); em Nāsik, gruta (n.º 3) uma inscrição menciona as vitórias de Gautamīputra Sātakari sobre os Śaka,
Yavana, Palhavanisudana e Kaharāta; e na gruta (n.º 18), também em Nāsik, há menção de um yonaka
Indragniddatta de Dattāmitrī que, com o pai e o filho, doou um caitya e três cisternas; na gruta de Junnar (n.º
19), os yavana teriam doado duas cisternas e um refeitório, nas grutas (n.º 30 e 33) é mencionado um yavana
do país de Gata que teria doado a fachada do caityagha. Warmington (1928, p. 112) menciona inscrições em
Nāsik que contém a palavra Ramanaka, possivelmente Romanaka, os romanos que dedicaram grutas aos
budistas da região e inscrições em Kalyan que mencionam os yavana. Esse autor diz que Alexandria era
chamada Yavanapura ou Romakapura. Para Dehejia (1972, p. 143), o fato das inscrições dos yavana não
mencionarem suas ocupações seria um indício de que todos eles teriam uma única atividade — o comércio.
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Figura 4. Mapa com detalhe das rotas comerciais entre Roma
e Índia (Warmington, 1928)

A análise do material epigráfico associado ao patrocínio e à construção dos
monumentos budistas revelou que diferentes camadas sociais financiaram a criação desses
estabelecimentos monásticos. Nessas camadas, os comerciantes — entre eles os yavana —,
formam o grupo que se destaca como principal doador dos conjuntos de grutas, seguidos pelos
nobres, oficiais, clérigos e, em menor número, agricultores e artesãos.40 Essas evidências
40

Ver a análise de Dehejia (1972, p. 45-70). Nagaraju (1981, p. 27-29; 328-364) realizou um levantamento e
estudo extenso das inscrições. Após quantificar as ocorrências em cerca de 40 conjuntos de grutas
pesquisados, ele encontrou 156 registros com menção ao doador: dentre estes, 35% deles foram feitos por
mercadores; 23% pela nobreza; seguidos pelos oficiais e clérigos, com 12% cada; e agricultores e artesãos com
10%; os Yavana (estrangeiros) são mencionados em 10 inscrições (8% do total). Outra observação interessante
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confirmam a existência de comércio interno e externo na região do Konkan e Deccan, de
caráter intenso e contínuo, capaz de criar excedentes econômicos que, aliados às mudanças
sociais e religiosas ocorridas no período, foram responsáveis pelo desenvolvimento da
paisagem sagrada budista.
É importante lembrar que o Budismo esteve diretamente associado ao urbanismo
crescente do período histórico inicial, em especial, às repúblicas, na região gangética. Ao
mesmo tempo, diferente do Bramanismo, o Budismo, por questões filosóficas e sociais como,
por exemplo, a ausência de impedimentos baseados no sistema de castas e em tabus
religiosos, esteve mais aberto ao comércio de longa distância, o que o tornava mais
abrangente, pois possibilitava a participação de diferentes grupos da sociedade, com castas
distintas, ou ainda sem casta, em um mesmo sistema. O Budismo forneceu, nesse sentido,
uma ideologia mais atraente e um meio de legitimação de grupos da sociedade que antes não
possuíam acesso a posições de poder e prestígio.41

é que as principais estruturas arquitetônicas — os salões caitya e os le a — a apresentarem inscrições são em
maior parte doações de mercadores, nobres, oficiais e clérigos. Os artesãos parecem ter possuído um status um
pouco melhor, pois muitas dessas castas organizavam-se em associações (se i ou śre i) ou guildas. Essas
guildas parecem ter recebido doações e depósitos permanentes que respondiam por um excedente anual à base
de rendimentos decorrentes do capital depositado. Uma inscrição no conjunto de Nāsik (n.º 12) menciona que
Uavadata, genro de Nahapāa (dos Kaharāta) depositou 3000 (2000+1000) Kārāpa a (valor monetário) em
duas guildas de tecelões de Nāsik, com a garantia de que os lucros obtidos a partir dessa soma, a juros de 1% e
0,75%, fossem utilizados na distribuição de mantos para os monges que habitavam aquela gruta; além disso,
uma plantação com 8000 coqueiros foi incluída na doação da gruta. Sobre as guildas, ver ainda Thapar (1966,
1984) e Ray (1986; 2003). Para uma descrição da administração oficial durante o período Sātavāhana, ver
Nagaraju (1981, p. 31) e Ray (2003, p. 145-146).
41
Ver Thapar (1966; 1984); Morrison (1995) e Ray (2003).
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Figura 5. Mapa com as cidades citadas no Mahābhārata e detalhe ampliado
no qual se encontram Yavanapura e Sopara (Śūrpāraka) 42

42

Mahābhāratakālīna Bhāratavarshācā Nakāsīā (Deccan Printing Works, Pune, 1973).

525

1.5 A CONSTRUÇÃO DA PAISAGEM SAGRADA
A cadeia montanhosa Sahyadri funcionava como uma barreira natural que
dificultava o contato entre o litoral do Konkan e o platô do Deccan. Assim, as passagens e
estreitos que existiam entre as duas regiões foram utilizados como rotas comerciais.
Os centros monásticos budistas talhados na rocha estão invariavelmente
localizados perto das antigas estradas que ligavam as cidades do planalto, por meio dos
estreitos e vales, aos portos da costa oeste ou às cidades do norte da Índia, pelas das passagens
da cadeia Satmala, a leste.43
As regiões do norte do Konkan, distritos de Thana e Kolaba, e a área adjacente do
Maval, porção oeste do distrito de Pune, possuíam elementos mais favoráveis à ocupação
humana — recursos hídricos, terras cultiváveis e florestas — e, mesmo na época atual, são as
áreas mais populosas de Mahārāra.
A maior parte dos centros monásticos está situada em áreas de densidade
pluviométrica maior. Se por um lado a grande quantidade de florestas existentes na região
pode ter sido um fator positivo no desenvolvimento de uma arquitetura religiosa em madeira,
por outro, a construção de estruturas sagradas nessas áreas seriam, em longo prazo, mais
dispendiosas; uma vez que as chuvas torrenciais que caem anualmente demandariam reparos
constantes.
43

Nagaraju (1981, p. 12) fornece uma distribuição de sítios, rotas e grutas:
1. Porto de Dahanuka (Dahanu) até a cidade de Nāsik, por meio da rota Palaghar-Vada-Igatpuri- Nāsik —
rota associada às grutas de Indragad, Tringalvadi e Nāsik;
2. Portos de Sopara, Kalyan e Thana até a cidade de Junnar, por meio do estreito Nana — associada às
grutas de Jivadan-Vihar, Pulu-Sonala, Nanaghat, Jivadhan e Junnar;
3. Portos de Sopara, Kalyan, Thana até o platô do Deccan, pelo estreito Borghat ou Sava — associada às
grutas de Kānheri, Kondivite, Ambivale, Kondane, Bhājā, Kārlī, Bedsā, Induri, Pale, Shelarvadi.
4. Porto de Chaul e outros sítios no rio Nagothna até o estreito Borghat — associada às grutas de Chaul,
Ramdharan, Nadsur, Karsamble, Gomasi;
5. Porto de Chaul e Kuda à cidade de Mahad, até o estreito Varandha que leva a Ter (Tagara) etc. —
associada às grutas de Kuda, no rio Rājpuri, Mahad, Kol, Sirval;
6. Portos de Dabhol, Palshet e Chiplun até a cidade de Karad (perto de Palshet), via estreito Kumbharli —
associada às grutas de Chiplun, Patan, Karad (recentemente foram encontradas grutas em Palshet, KhopiShirgaon, Helvak e Alore, ver GOGTE, 2004, p. 131);
7. Porto de Bharukachcha (Broach) até Paithan (Pratishtana, distrito de Aurangabad), passando por Prakasha
e Bahal — associada à gruta de Pitalkhorā;
8. Estrada de Ujjain por meio de Mahishmati até Paithan — associada à gruta de Ajaā.
Parece também ter existido uma rota maior que partia de Kolhapur, via Karad, Vai, Ter, Junnar e Nāsik. Ela
recebia as rotas vindas do Konkan como também as rotas que ligavam as cidades maiores do planalto como
Ter, Nevasa e Paithan. Muitos conjuntos de grutas aparecem junto à intersecção dessas rotas, o que reforça a
evidência de uma relação bem próxima entre mercadores e a comunidade monástica budista. Ver Dehejia
(1972, p. 30-31); Kosambi (1955, p. 51-52) e o artigo do reverendo Abbott (1891, p. 121) que naquela época já
supunha a existência de grutas budistas ao longo da rota que ligava Chaul ao planalto do Deccan. Ray (1986,
p. 126) observou que a alteração da geografia das rotas comerciais pode ter imposto uma modificação no tipo
de transporte de carga. Ver também o levantamento a respeito do padrão de distribuição dos centros budistas
ao longo das rotas comerciais realizado por Morrison (1985, p. 216-217). Sobre Chaul ver, ainda, a nota 19 no
próximo capítulo.
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O problema da permanência e manutenção do espaço sagrado foi resolvido com a
construção das grutas escavadas na própria rocha basáltica. Na fase inicial, essa arquitetura
recebeu a complementação de elementos em madeira — como nos casos de Kārlī, Bhājā e
Kondane. Nas fases subseqüentes, muitas das estruturas em madeira passaram a ser escavadas
na própria rocha, como veremos mais à frente.
As chuvas sazonais, entre junho e setembro, permitiam o armazenamento de água
para o restante do ano. O suprimento de água durante o verão e inverno era garantido pelas
numerosas cisternas talhadas ao lado das grutas, que eram abastecidas durante as monções por
meio de dutos escavados na rocha.
A própria estrutura da formação geológica na região foi em muitos casos
responsável pelas formas arquitetônicas dos monumentos. No Konkan, e nas demais áreas
periféricas dessa formação rochosa, as montanhas possuem características específicas: são
baixas e com as laterais pouco íngremes. A primeira necessidade nessas regiões era obter
fachadas planas verticais, a fim de escavar as grutas. Os arquitetos conseguiam obter esses
planos ao retirar a rocha da parte frontal da montanha, o que resultava na formação de um
pátio aberto, com paredes laterais, diante da fachada do monumento. Esse elemento se tornou
recorrente nesse primeiro tipo de gruta — como pode ser observado em Kānheri, Kuda, Karad
e algumas das grutas de Ellora.
A cadeia central das montanhas Sahyadri e os montes adjacentes, na área do
Maval, apresentam escarpas colossais. Nesses locais surgiu um segundo tipo de fachada, pois
era possível talhar as grutas diretamente nas paredes escarpadas sem a necessidade de muito
trabalho preliminar — exemplos desse tipo ocorrem em Ajaā, Pitalkhorā, Kondane, Bhājā,
Kārlī e Bedsā.
As grutas foram geralmente talhadas na área central, entre a base e o topo das
montanhas, mas sua localização podia variar de acordo com as características específicas da
área circunvizinha.44 O acesso era facilitado pela utilização de outro elemento geológico,
mencionado anteriormente, as plataformas naturais, que podem ser observadas e Bhājā, Bedsā
e Nāsik.
A natureza da formação rochosa também determinou, quase sempre, as dimensões
das grutas. Na região do Sahyadri-Maval os monumentos são geralmente maiores e mais altos
que aqueles existentes no Konkan. Os conjuntos monásticos foram freqüentemente talhados
44

Nos casos em que os vilarejos ficassem situados em vales, estuários ou à beira mar, as grutas foram
construídas na parte mais alta da encosta dos morros; já nos planaltos, as cidades costumavam ficar acima das
grutas que ficavam encrustadas nos paredões escarpados das formações rochosas.
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numa única camada de rocha ígnea. Embora essa camada pareça uniforme, ela possui
diferenciação interna: durante o resfriamento do magma, as partículas maiores e mais pesadas
depositaram-se na porção inferior, enquanto as mais finas permaneceram na parte superior.
Assim, as grutas foram escavadas a partir do estrato superior, menos compacto, em direção
aos estratos mais rígidos da base.45
Evidências da tecnologia empregada na construção desses conjuntos arquitetônicos
podem ser obtidas, principalmente, por meio das escavações inacabadas. Os blocos eram
retirados com o auxílio de ferramentas rudimentares e as paredes aplainadas com auxílio de
cinzéis, cujas marcas ainda podem ser observadas em algumas grutas.
As formas encontradas nos conjuntos mais antigos revelam uma possível evolução
iniciada com a imitação dos edifícios contemporâneos construídos em madeira. Os elementos
funcionais, presentes na arquitetura em madeira, foram transpostos integralmente numa fase
subseqüente para as construções em rocha. Partes estruturais, antes confeccionadas em
madeira, passaram a ser talhadas na própria rocha e são consideradas evidências da gradual
familiaridade técnica dos artesãos diante desse novo suporte.46
1.6 O BUDISMO E A PAISAGEM SAGRADA DA COSTA OESTE INDIANA
A maior parte dos monumentos arquitetônicos talhados na rocha, distribuídos pelo
Deccan e Konkan, é formada por estabelecimentos monásticos associados ao Budismo e ao
período Sātavāhana.47 A paisagem sagrada talhada na rocha dessas regiões possui caráter
45

Em certos casos, tais características podem ser observadas nas paredes dos fundos e laterais das grutas, nas
quais também se observa que a utilização de iconografia procurou se restringir às áreas mais altas das grutas
— como em Bhājā.
46
Ver Dehejia (1972, p. 77) que discorda dessa suposta emancipação (grifo da autora) gradual da imitação em
pedra de elementos originais de madeira. Segundo a estudiosa, tal mudança não pode ser considerada uma
evidência confiável no estabelecimento de uma cronologia relativa das grutas, como muitos pesquisadores
acreditaram. Nagaraju (1981, p. 67) observa que os primeiros artesãos mencionados em inscrições eram
carpinteiros — vahaki. O termo aparece em Kārlī e Kānheri. Pouco se sabe sobre o acabamento das grutas
mais antigas ou mesmo se ele existiu nos períodos mais remotos. A partir do que pôde ser observado, a
técnica mais empregada tanto nas paredes como nas esculturas parece ter sido o polimento — cuja elaboração
dependia da qualidade da rocha. A técnica de polimento era bem conhecida pelos artesãos durante o período
Maurya. O estuque e pintura parecem ter sido incorporados mais tarde, provavelmente durante o século II d.C.
A pintura teria se tornado cada vez mais elaborada e atingido o ápice de seu desenvolvimento nas
representações preservadas nas grutas de Ajaā e Ellora.
47
Desde o início dos estudos realizados sobre essa arquitetura, os acadêmicos estiveram convencidos de sua
associação com a religião budista, confirmada pelas inscrições presentes nas grutas. Trabalhos como de
Burgess e Inderaji (1881) inauguraram tais perspectivas. No entanto, como observou Nagaraju (1981, p. 42)
existem 30 conjuntos em que não há uma associação direta (i.e. iconográfica ou epigráfica) das grutas com o
Budismo, mesmo assim a similaridade do plano, da forma e da função arquitetônica indica a associação com a
referida religião. Existem casos em que uma afiliação de grutas aos jainistas parece possível, no entanto, os
estudos não chegam a ser conclusivos (ver SANKALIA 1969, p. 167; DEO 1956, p. 149). A grande maioria
dos monumentos foi certamente associada ao movimento budista. Para um exemplo de grupo arquitetônico
tardio que engloba grutas budistas, jainistas e hinduístas, ver as grutas de Ellora, dos séculos VII e VIII d.C.
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religioso provavelmente associado ao anseio, leigo e monástico, de obter méritos espirituais
— punya. Esses méritos, de acordo com a fé budista, poderiam ser alcançados por meio da
doação de acomodações, alimentos e vestes à comunidade monástica.48
Como mencionado anteriormente, grande parte das inscrições presentes nos
conjuntos de grutas registra doações de diferentes camadas sociais ao bhiku sa)gha — a
comunidade monástica. Em alguns casos, também foi citado o ramo ou escola budista à qual a
doação foi ofertada.
A história desse vasto conjunto de monumentos esteve, portanto, associada à
evolução do Budismo na região. Historicamente, a introdução do Budismo no Deccan e
Konkan esteve ligada ao reinado de Aśoka que, após sua conversão ao Budismo49, movido
pelo zelo missionário, passou a difundir o Dharma.
O Mahāva*sa, crônica cingalesa do século V, menciona Tissa Moggapilutta que
presidiu o terceiro concílio Budista — que teria ocorrido em Pāaliputra sob os auspícios de
Aśoka, 236 anos após o nirvā a do Buda —, como responsável pelo envio de missionários a
vários países, para propagação do Dharma budista. Na lista de países está Aparānta, no norte
do Konkan, e Mahārātra, no Deccan — para onde foram enviados os monges yonaka
Dhammarakhita e Mahādhammarakhita, respectivamente.50 Apesar da impossibilidade de
atestar tais narrativas, a penetração do Budismo no oeste da Índia pode ser atribuída ao século

Sobre as doações dos Sātavāhana, que não eram budistas, ver Thapar (1966). Sobre as épocas mais intensas de
construção dos conjuntos monásticos coincidirem com os períodos de fortalecimento do império Sātavāhana,
ver Ray (1986, p. 87), muito embora a maior parte das doações tenham sido de outros estratos da sociedade,
com observaram Dehejia (1972) e Nagaraju (1981).
48
Heitzman (1984, p. 132) sugeriu que as instituições budistas formavam um elemento unificador das ações
políticas e que as doações permitiam que as diferentes camadas sociais expressassem e confirmassem sua
posição e status. Apesar da aparente equanimidade, preconizada pela filosofia budista, as doações preservavam
a diferença de status entre os doadores.
49
Existem pesquisas recentes que questionam a conversão de Aśoka ao Budismo. Algumas interpretações das
célebres inscrições atribuídas ao rei Maurya levantaram a questão de que esses éditos tiveram a intenção de
promover a sua própria religião e glória e não uma única doutrina religiosa; as semelhanças entre a doutrina
budista e as frases presentes nas epígrafes foram explicadas enquanto produtos de um conjunto generalizado
de orientações religiosas comum a várias tradições religiosas no início do período Brâmanico. Ver Strong
(1983; 1994) e Thapar (1997); sobre a questão do controle estatal Maurya sobre um território tão amplo e
baseado apenas nos éditos de Aśoka, ver Thapar (1966; 1992) e Parasher-Sen (1993).
50
O primeiro teria convertido 37000 pessoas após pregar o Aggikhandopamasutta — do Angutaranikāya;
enquanto o segundo teria pregado o Mahākaśyahari ajātaka em Mahārātra. Sobre o Mahāva*sa ver Turnour
(1836); Geiger (1912, p. 82); e Dehejia (1972, p. 143). Nagaraju (1981, p. 42), menciona narrativas
semelhantes no Dīpava)sa, Sāmantapāsādikā, Milindapañha, Thūpava)sa e Saddharmmasa)graha. A
historicidade do envio de missionários parece ter sido corroborada por inscrições próximas a Vidiśa
(FRAUWALLNER, 1956, p. 17). Relatos mais tardios como o Papañchasūdani e o Sāratthappakari ī
possuem relatos lendários da passagem do Buda por Śūrpāraka (Sopara) na costa oeste a convite do mercador
Pūra que teria construído um monastério chamado Chandanasāla, para marcar o local em que o Buda teria
permanecido durante a visita (ver DUTT, 1925, p. 258). Entretanto não parece haver qualquer indicação nos
textos mais antigos de uma viagem do Buda pela região oeste da Índia.
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III a.C., período em que alcançou um grau elevado de organização formal, codificado nos
Vinaya.
Durante o período em que chegou ao Deccan e Konkan, o Budismo já tinha
passado por alguns cismas e se dividido em escolas ou ramos distintos. Sob a égide do
Buddhadharma encontravam-se diferentes grupos monásticos, com ideologias e práticas
diferenciadas. O Concílio de Pāaliputra havia tentado pôr fim a essas dissidências, no
entanto, elas continuaram a existir. Durante essa assembléia, somente uma das tradições
budistas foi considerada verdadeira e pregada pelo próprio Buda: aquela professada pelos
Vibhajyavādin — cujo ramo cingalês foi chamado Theravādin. Os Mahāsa2ghika eram o
maior ramo budista, mas foram considerados heréticos pelo cânone pāli.51
As inscrições mais antigas, existentes nos monumentos budistas do Deccan e
Konkan, não fazem referência a uma filiação budista específica. As epígrafes mais tardias,
dos primeiros séculos d.C., mencionam pelo menos cinco ramos existentes na região: os
Bhadrāyanīya e Dharmottarīya — da escola Vibhajyavādin, mais conservadora e voltada à
disciplina ética e moral; e os Mahāsā2ghika, que são citados com dois de seus ramos — os
Chetika e Aparaselīya, cujo propósito estava centrado nos aspectos metafísicos e altruístas da
doutrina.52

51

As medidas punitivas tomadas por Aśoka para impedir que dissidências continuassem a existir não surtiram o
efeito esperado. Para os éditos sobre o cisma, ver Sircar (1942, p. 73-75), erigidos por Aśoka em Sāñcī,
Sārnāth e Kausambī. Sobre o Concílio, ver Shastri (1965, p. 58); Kern (1898, p. 110) considerou o Terceiro
Concílio uma reunião apenas dos Theravādin ou Vibhajyavādin; Zimmer (1951, p. 543-560) menciona os
sthavīra, outra denominação dos Theravāda — os anciãos da comunidade; informações sobre os ramos mais
tardios são mencionadas nas crônicas cingalesas, pesquisadas por Rhys Davids (1891; 1892); ver, também,
Beal (1880, p. 209).
52
Ver Nagaraju (1981, p. 33-34). Sobre os ramos budistas presentes em sete inscrições na região pesquisada
sabe-se que:
— os Bhadrāyanīya eram da escola Bhadrāyanika, um dos ramos dos Vajjiputta (V)jiputra), parte dos
Theravādin, que teriam surgido no segundo século após o nirvā a do Buda (Dīpava)sa V.39-48); no
Budismo do norte, esse ramo é chamado Bhadrāyanīya e o acārya Bhadrāyana teria sido seu fundador;
embora não se saiba sobre esse ramo budista na região, duas grutas em Nāsik referem-se a ele — citamos a
gruta 3, erigida por Gautamīputra Sātakari. Em Kānheri o ramo budista também esteve presente, como
revelado pelas inscrições no grande salão caitya (n.º 4) e em outra gruta (n.º 20), datada do século III d.C. Ver
também Shastri (1965, p. 83).
— os Dharmottarīya possuem a mesma origem e são contemporâneas dos Bhadrāyanīya, mas seu fundador
teria sido Dharmottara; inscrições que mencionam esse ramo budista são encontradas em Kārlī (n.º 8 e 9) e
Junnar (n.º 28).
— os Mahāsa2ghika são um dos mais bem conhecidos ramos que surgiram do cisma com os Theravādin,
antes do Concílio de Pāaliputra. Nas crônicas pāli, freqüentemente, é descrito como um ramo herético. Apesar
de sua exclusão do sa)gha, eles possuíam muitos seguidores e parecem ter realizado sua própria assembléia.
As crônicas cingalesas mencionam que, enquanto o concílio ortodoxo teria reunido 700 membros, a
assembléia teria somando 10.000 monges. Essa escola foi também chamada acāriyavāda. Suas ramificações
mais conhecidas são os Sarvāstivādin, Kāśyapīya, Dharmaguptaka, Mahīśāsaka, entre outras. Inscrições
pertencentes aos primeiros séculos d.C. mostram que eles tinham se difundido no noroeste e centro da Índia,
como em Mathurā, Gandhāra e Āndhradeśa. Na costa oeste, eles aparecem mencionados e duas inscrições em
Kārlī, da época de Vāsihīputra Pu8umāvi, ca. 130-158 d.C., é possível que eles administrassem esse conjunto
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As diferenças na ideologia e nas práticas religiosas presentes nas diferentes escolas
e ramos do Budismo podem ter sido responsáveis pela variedade arquitetônica e iconográfica
encontrada na região. No entanto, a pouca quantidade de inscrições que mencionam ramos
budistas específicos não permite uma análise consistente desse aspecto. Apesar disso, o que
parece ter ocorrido foi a convivência sincrônica de monges de diferentes ramos em alguns dos
conjuntos de grutas.53
O convívio de vários ramos parece estar atestado por inscrições que mencionam
que

os

monastérios

eram

dedicados

aos

monges

das

quatro

direções

—

cātudisabhikhusa)gha, ou à comunidade budista — Buddhasa)gha.54
Os conjuntos de grutas budistas foram criados com a finalidade de abrigar os
monges, portanto seu padrão arquitetônico esteve intrinsecamente associado às práticas e
necessidades da vida monástica de cada período.55
Os monges, que no Budismo primitivo eram itinerantes, teriam passado a se
encontrar nesses conjuntos de grutas, numa fase inicial, durante os retiros realizados na
estação chuvosa.56 Com o passar do tempo, esses centros monásticos sazonais, fossem eles
monástico. Sua associação ao império Kuśāa pode ter sido responsável pela incorporação de padrões
iconográficos desenvolvidos pelas escolas do norte e noroeste indiano.
—os Chetika, também chamados Chetikiya ou Chetiyavāda, é uma subdivisão dos Mahāsa2ghika. Esse ramo
teria recebido essa denominação em razão de um chetiya (caitya) situado junto a uma montanha, em que seu
fundador Mahādeva teria vivido, e, também, em razão da ênfase que o ramo dava à construção, decoração e
adoração dos caitya. Algumas interpretações consideram os Chetika idênticos aos Lokottaravādin, em razão da
mesma ênfase na adoração dos caitya encontradas nos textos destes últimos. Os Chetiyavādin teriam
florescido, na mesma época, em Āndhradeśa. Uma inscrição em Nāsik (n.º 9) menciona a doação de uma gruta
para essa escola.
— os Aparaselīya são mencionados na tradição pāli como um dos ramos dos Mahāsā2ghika, mas também são
mencionados em outras fontes como um dos quatro ramos dos Andhaka, que floresceu no Gujarat. A inscrição
que menciona esse ramo budista aparece em Kānheri (n.º 26) e data do século III d.C.
53
De acordo com Nagaraju (1981, p. 35), em Kārlī o salão caitya pertencia aos Mahāsa2ghika, mas um dos
pilares laterais foi doado por um monge (bhā aka) dos Dharmottarīya. Em Kānheri, tanto os Bhadrāyanīya
como os Aparaselīya são mencionados. Como observado por Dutt (1925, p. 291), o relato de Hiuen Tsang,
embora mais tardio, menciona que, durante o século VII d.C., mestres de diferentes escolas viviam no mesmo
monastério. É possível que a ênfase nas diferenças entre os diversos ramos budistas, mencionadas nas crônicas
pāli, tenham sido acréscimos posteriores.
54
Tais inscrições podem ser encontradas em Kānheri (n.º 14, 16, 21, 26, 31, 36, 41); Kārlī (n.º 18, 33); Nāsik (n.º
6, 7, 10, 15, 17, 18, 24). Nagaraju (1981, p. 43), observa que essas inscrições pertencem ao mesmo período
daquelas que mencionam ramos budistas específicos.
55
Ver Shastri (1965, p. 112-117). Alguns aspectos da ordem monástica budista podem ser traçados a partir dos
Vinaya, no entanto, essas fontes teriam recebido acréscimos posteriores com o objetivo de adaptar as
necessidades da comunidade à realidade dos períodos sucessivos de desenvolvimento dessa religião.
Inicialmente o conceito de sa)gha não teria existido. O próprio Buda havia sido um asceta que seguiu o
caminho dos muni, tāpasa e paribbājaka. Os seus primeiros discípulos tomavam refúgio apenas no Buda e no
Dharma. As três jóias do Budismo, que incluem o sa)gha como a terceira, são mais tardias. O estudioso
sugere que o conceito de sa)gha passou a existir após a conversão dos Kāśyapa. Com o crescimento da
Ordem budista e incorporação dos discípulos leigos, as necessidades do sa)gha modificaram-se.
56
De acordo com o Mahāva)sa (XVI. 2; XVII.1) tal prática recebia o nome de vassāvāsa e era iniciada no 13º
dia da lua crescente de Aā ha e terminava na lua cheia do mês de Kārttika. No início as habitações
monásticas teriam sido celas ou cabanas, individuais — e a ênfase esteve no isolamento ascético. No restante
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edifícios de tijolo ou construções talhadas na rocha, passaram a ter um caráter permanente.57
Os monges budistas mendicantes passaram a coexistir e administrar esses locais.
Os estudos realizados, ao longo do século XX, sobre as comunidades do Budismo
primitivo no sul da Ásia, deram ênfase ao suposto isolamento dos centros monásticos: os
locais estariam próximos o suficiente para permitir que os monges pudessem receber doações
diárias de alimentos da população leiga, mas distantes o suficiente para permitir um
isolamento favorável ao caráter contemplativo do Budismo.58
Embora esse distanciamento possa ter existido nas épocas mais remotas, há
indicações do caráter ambíguo dessa teoria. Não há dúvida de que, no caso da paisagem
sagrada elaborada no Deccan e Konkan, as grutas talhadas na rocha estiveram situadas em
locais que, até certo ponto, estavam afastados dos centros urbanos, geralmente com vista
privilegiada do vale e das cercanias. No entanto, o grau de isolamento intencional,
supostamente engendrado pelas comunidades monásticas, pode não ter sido tão fundamental
quanto se acreditou ou, ainda, pode ter possuído finalidades mais abrangentes ou distintas
daquelas inicialmente propostas, como, quiçá, a segurança e proteção.59
Um dos elementos fundamentais a corroborar essa idéia diz respeito à própria
distribuição física dessa paisagem sagrada, claramente associada às rotas de comércio, e,
portanto, um indicador visivelmente diferenciado, senão mesmo antagônico, daquele proposto
por teorias baseadas na necessidade de isolamento físico. A escolha dos locais onde seriam
construídos os conjuntos monásticos foi, sem dúvida alguma, intencional, entretanto, caberia,

do ano, de acordo com prescrições do Vinaya, os monges não deveriam permanecer num mesmo lugar por
mais de 3 dias. Ver Dutt (1924, p. 101) e Shastri (1965, p. 118;136).
57
Sobre o assunto, ver Basham (1951, p. 151-152). O pesquisador estudou as 6 inscrições presentes no mais
antigo grupo de grutas talhadas na rocha de que se tem conhecimento: 3 delas na montanha Barābar e as 3 nas
montanhas Nāgārjunī — da época de Aśoka e de seu neto Daśaratha, em Bihār. Nas quais Aśoka é
identificado pelo epíteto de Priyadarśin — amado dos deuses. As grutas de Nāgārjunī mencionam claramente
uma doação aos ājīvika, a fim de que eles tivessem uma morada durante a estação das chuvas enquanto
houver sol e lua. Cabe lembrar que os Ājīvika formavam um ramo religioso heterodoxo (não-védico), de
caráter ascético extremado, surgido no mesmo ambiente intelectual e filosófico em que floresceram o
Budismo e o Jainismo, durante o século VI a.C. Eles eram numerosos na época de Aśoka. As grutas, como a
de Lomāś i, também na montanha Barābar, podem ter tido esse mesmo propósito. A gruta de Lomāś i,
em particular, não possui inscrição. Dehejia (1972, p. 71) considera as grutas de Sudhāma e Lomāś i os
protótipos dos caitya subseqüentes. Para mais detalhes dessa arquitetura, ver a descrição do conjunto
monástico de Kondivite e a nota 149, mais adiante. No Deccan, as evidências mais antigas de estupas budistas
aparecem nos sítios de Navdatoli, Pauni e Kasravad, todas cidades localizadas no noroeste dessa região, cuja
cronologia é anterior aos século II a.C., ver Ray (1986, p. 52; 2003, p. 260-267).
58
Essa idéia é trabalhada pela maior parte dos autores antigos e mesmo pelos mais recentes, como o próprio
Nagaraju (1981, p. 12-13) que descreve “as grutas dos mendicantes localizadas longe das cidades para
permitir privacidade suficiente aos propósitos religiosos”.
59
Sabe-se que, a partir de um determinado período, os monastérios passaram a acumular somas consideráveis de
dinheiro, o que certamente exigia uma segurança maior do local. Sobre os contratos e empréstimos a juros
feitos nos centros monásticos, ver Schopen (1994).
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num momento oportuno, rever as possíveis mudanças nos propósitos que envolveram a
localização dos centros religiosos.60
A associação entre economia e religião, durante o período em que esses locais
foram habitados, pode ser observada nas inscrições existentes em grande parte das grutas
budistas que registram oferendas numerosas, realizadas por mercadores nesses centros.
Conforme vimos, as doações eram dedicadas à construção completa ou parcial de grutas,
cisternas e demais elementos da arquitetura monástica. Acreditamos, por isso, que a idéia do
isolamento intencional merece ser revista sob a ótica de um engajamento religioso, surgido
durante o desenvolvimento do Budismo e da paisagem sagrada a ele associada.61
Assim, o desenvolvimento de uma arquitetura mais complexa através dos tempos
esteve também associado ao crescimento de doações permanentes62, que incluíram somas em
dinheiro ou, ainda, terras cultiváveis.
Alguns elementos arquitetônicos deixam claras as mudanças da prática religiosa,
como a inclusão, por exemplo, dos refeitórios nesses conjuntos63, outro elemento indicativo
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Para as diferentes teorias sobre a função desses monastérios, ver os autores mais antigos Cunningham (1854);
Fergusson e Burguess (1880); Basham (1954); Sastri (1966) que enfatizaram o papel da nobreza no
financiamento dos centros monásticos. Para uma visão mais autônoma dos monastérios e monges, ver Brown
(1941) e, mais recentemente, sobre a ênfase na localização dos complexos monásticos ao longo das rotas
comerciais e seu envolvimento com a economia — comércio de longa distância e produção agrícola, ver
Thapar (1966); Dehejia (1972); Heitzman (1984); Ray (1986; 1989); Lahiri (1992) e, também, Morrison
(1995), para uma discussão sobre tais argumentos, com ênfase nas trocas e na produção agrícola e de produtos
manufaturados.
61
Os conceitos de engajamento econômico e engajamento religioso foram trabalhados recentemente por Fogelin
(2003). O pesquisador fornece interpretações inovadoras a respeito da relação conflitante entre os monges e a
comunidade leiga. A necessidade de um engajamento ritual, evidenciado pela arquitetura do monastério de
Thotlakonda, estudado pelo arqueólogo, foi fruto da interação entre as duas comunidades, mas, segundo o
autor, as idiossincrasias de cada uma teriam gerado, de lado a lado, tensões e resistências.
62
Nagaraju (1981, p. 36) propôs que a interação contínua entre os monges e a população leiga teria sido
responsável pelo desenvolvimento de uma atmosfera piedosa, que teria resultado no crescimento das doações
da comunidade laica com intuito de aliviar as dificuldades existentes no modo de vida monástico — o que,
por outro lado, revertia em méritos. Ver, no apêndice desta, a tradução do Fo-sho-hing-tsan-king (BEAL,
1883 [26. 2020]) uma menção à regra que teria sido determinada pelo próprio Buda sobre a não aceitação de
terras, animais e dinheiro. O mesmo é mencionado em Johnston (1936 [XXVI.27]). A tradução do
Mahāparinibbānasutta (RHYS DAVIDS, 1880 [VI.1]) não dá detalhes. O assunto foi discutido por Dehejia
(1972, p. 144-145) que analisou a existência de doações feitas por monges e monjas, registradas nas
inscrições das grutas. A estudiosa considerou, entre outras, a possibilidade de um excedente econômico
proveniente das doações de terras cultivadas, dividido entre a comunidade monástica. Sobre a questão dos
empréstimos a juros feitos nos monastérios budistas e toda essa interessante temática, ver antes Kosambi
(1955, p. 59-60) e, em seguida, as análises de Schopen (1994; 1997).
63
Sabe-se que uma das primeiras regras estabelecidas pelo Buda era a subsistência do monge com alimento
obtido por meio da mendicância. Mesmo durante os meses de retiro, os monges deveriam ir até o vilarejo ou
cidade mais próxima para receber doações de alimento. Ver Dutt (1924, p. 70;173) e Morrison (1995, p. 216)
que observou a associação dos monastérios mais antigos a áreas agrícolas com capacidade de oferecer
excedentes de produção. Esses monastérios, como havia mencionado Kosambi (1989, p. 185), eram
consumidores e não produtores.
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de mudança foi a construção de locais para hospedar a população leiga de passagem pelos
monastérios, como os mercadores que percorriam as rotas comerciais próximas.64
A maior parte dos conjuntos monásticos talhados em rocha, no Deccan e Konkan,
possui um caityagha com um estupa — tridimensional ou em baixo-relevo. A presença
desses elementos denota uma ênfase no aspecto devocional budista, uma vez que a adoração
do estupa esteve associada ao culto das relíquias do Buda, que desde os primórdios esteve
ligado à devoção leiga. O caráter monacal desses conjuntos monásticos não excluía a presença
da população leiga, em vez disso promovia a interação entre as duas comunidades.
Enquanto outras regiões do subcontinente indiano apresentaram uma diversidade
maior associada aos objetos de culto — como o Buddhapāda, o triratna, os nāga e os
caityavka65, nos primórdios da arquitetura em rocha, do oeste da Índia, o estupa parece ter
sido o elemento principal de adoração.
Os estupas, encontrados na região pesquisada, parecem pertencer ao grupo que
teria contido os chamados śarīraka66 — aqueles dedicados à proteção das relíquias corpóreas
do Buda ou de membros proeminentes da comunidade monástica. O caráter funerário desses
objetos devocionais pode ser confirmado pela presença de relicários de cristal que continham
cinzas e pedaços de ossos — restos mortais de indivíduos veneráveis —, encontrados nos
estupas de Pitalkhorā 67 e em tantos outros centros monásticos da região.
Em outros conjuntos de grutas, esses aspectos funerários são comprovados por
inscrições nos estupas memoriais que mencionam os nomes dos thera — monges, em honra
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Como lembrou Gogte (2004, p. 130) a ajuda prestada por monges aos mercadores é um fato histórico bem
conhecido e incluía desde abrigo para repouso na travessia das rotas comerciais até empréstimo de dinheiro,
como mencionado na nota anterior.
65
Respectivamente: as pegadas do Buda; as três jóias do Budismo; os reis serpente; e a árvore sagrada. Nagaraju
(1981, p. 44) menciona exemplos de representações dos nāga em Nāsik, Kānheri, Pitalkhorā, Kondivite e,
curiosamente, em Chaul (contudo, não encontramos qualquer evidência iconográfica ou menção em fontes
escritas sobre esse fato. O autor não incluiu Chaul em sua pesquisa, portanto, não sabemos qual a fonte que ele
utilizou para embasar a afirmação feita). Existe uma única ocorrência de caityavka em Junnar. Nenhum
registro de Buddhapāda ou triratna parece ter sobrevivido.
66
Para definição dos termos, ver Aldrovandi (2002, p. 84).O significado das relíquias śarīraka coincide entre os
pesquisadores. Da mesma forma as relíquias paribhogaka ou paribbājika seriam aqueles objetos que o Buda
teria usado durante sua vida. No entanto, existem algumas interpretações divergentes sobre o significado do
terceiro tipo de caitya — ou cetiya, por isso cabe aqui uma observação: alguns autores, como S. Huntington
(1990, p. 405) atribuem às relíquias uddeśaka ou uddeśika o significado de lembranças ou representações que
incluem, no caso, as imagens do Buda. Outros pesquisadores, como Nagaraju (1981, p. 37), as mencionam
como aquelas construídas em um local sagrado. Fogelin (2003, p. 137) acredita que a maior parte dos estupa
dessa região não conteve relíquias e sugere uma diferenciação do tipo de adoração aí realizada. Todavia, essa
premissa não nos parece acertada, pois o caráter originalmente funerário dos estupas durante o período inicial
dessa paisagem sagrada foi comprovado por diversos arqueólogos — principalmente pelos indianos, como
poderá ser observado durante a descrição dos conjuntos monásticos. Ver também o capítulo sobre o Morrer e a
Morte no Budismo Primitivo, nesta.
67
A pesquisa foi realizada por M. N. Deshpande (1959).
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aos quais eles foram erigidos.68 Um interessante contexto funerário também foi verificado
num conjunto de sepultamentos compostos por mais de uma centena de pequenos estupas em
Kānheri, parte delas com inscrições.69 O caráter funerário associado aos conjuntos
arquitetônicos é de grande interesse para esta pesquisa e será retomado posteriormente na
descrição dos conjuntos arquitetônicos.
Outros

elementos

iconográficos,

mais tardios,

presentes nos conjuntos

arquitetônicos e igualmente importantes à compreensão das mudanças nas práticas e rituais
budistas — tanto no subcontinente indiano, de modo geral, como na região específica aqui
tratada, dizem respeito à introdução das imagens dos Budas e Bodhisattvas — presentes em
esculturas e relevos em pedra.
Os conjuntos monásticos do Deccan e Konkan, construídos até o século III d.C. e
nos quais o foco devocional esteve associado aos estupas, foram considerados pelos
estudiosos obras pertencentes ao período do Budismo Hīnayana, enquanto a arte e arquitetura
Mahāyāna — associada à divinização da imagem do Buda — estariam associadas ao final do
século IV e início do V d.C.70
O desenvolvimento da tradição budista no oeste da Índia, apesar de suas
especificidades regionais, não pode ser analisado isoladamente das demais regiões do
subcontinente.71 Outro fator a ser considerado, em relação ao surgimento das imagens em
68

Nagaraju (1981, p. 37; 329-330; 333) menciona os estupas de Bedsā (inscrição n.º 1), Bhājā (n.º 5-8) e
Kānheri (n.º 6). Esses estupas memoriais também são encontrados em Bhājā e Nadsur.
69
Essa é uma das evidências mais interessantes e raras encontradas sobre contextos funerários no Budismo
primitivo na região do Konkan. Descobertas por West (1862) e objeto de pesquisa de Bossman (1961), as
grutas de Kānheri são provavelmente o maior conjunto monástico construído em rocha conhecido, somando
mais de 130 grutas. Suas inscrições foram estudadas por Nagaraju (1981) e Ghokale (1991) que decifraram as
inscrições do conjunto de estupas memoriais. Ver detalhes mais adiante.
70
A ausência de figuras iconográficas do Buda foi interpretada por um longo período como uma marca distintiva
da escola Hīnayana. Alguns pesquisadores postularam uma ruptura de dois séculos entre os períodos de
atividade dessas tradições arquitetônicas, mas evidências internas e externas não sustentaram tal teoria. A
proposta de um intervalo entre as tradições arquitetônicas Hīnayana e Mahāyāna foi cunhada por Fergusson e
Burgess (1880, p. 184-185) e reiterada por grande parte dos acadêmicos como Brown (1941, p. 68);
Coomaraswamy (1965, p. 65) e Dehejia (1972, p. 9). Entretanto, os próprios criadores dessa teoria não
estavam tão convencidos de sua proposição, pois num momento anterior de sua pesquisa (1880, p. 170) eles
observam que a imagem do Buda deve ter começado a aparecer no século I d.C., época em que muitos dos
monumentos ditos Hīnayana estavam sendo construídos. A idéia de ruptura entre tradições artísticas foi
utilizada como construção teórica num período em que se sabia bem pouco sobre as práticas e crenças dessas
escolas budistas. Novas teorias, especialmente aquelas apresentadas a partir dos anos 80, trouxeram
informações mais precisas sobre essa temática. Por essa razão o uso desses termos e cronologias monolíticas
deve sempre ser observado com cautela. Para uma introdução à temática Hīnayana e Mahāyāna, ver
Gonçalves (1975, p. 57-68). Sobre a iconografia desses períodos, ver Barnes (1999, p. 113-116).
71
O tema da introdução do uso de imagens do Buda na iconografia indiana foi, sem dúvida, o que gerou maior
quantidade de teorias controversas e disputas acadêmicas acirradas. Sobre o assunto, ver Aldrovandi (2002).
Em outras regiões, como o norte e noroeste do subcontinente, a tradição Mahāyāna se desenvolveu a partir do
século I e II d.C., mas mesmo essas datas precisam ser utilizadas com cuidado. Na região vizinha de
Āndhradeśa, as imagens do Iluminado foram realizadas a partir do século III d.C. Ver Dutt (1953, p. 388);
Sarkar (1960, p. 16).
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pedra, é a possibilidade de que as representações foram inicialmente executadas em madeira
e, por isso, não tenham sido preservadas.72 Embora uma cronologia das esculturas do Buda
não possa ser confirmada com precisão, na região pesquisada sua incorporação parece ter
estado associada ao uso do sânscrito nas inscrições, que segundo algumas propostas
cronológicas teria passado a ser utilizado a partir do século IV d.C.73
1.7 DESCRIÇÃO DOS CONJUNTOS MONÁSTICOS DA COSTA OESTE INDIANA
A descrição sistemática dos conjuntos monásticos, apresentada a seguir, não tem a
pretensão de esgotar um assunto de caráter tão extenso e complexo, visto que não é esse o
tema principal da pesquisa. O objetivo que nos propusemos foi a exploração e o levantamento
documental — bibliográfico e fotográfico — de alguns dos principais conjuntos monásticos
talhados em rocha. Monumentos capazes de evidenciar as principais características formais e
o contexto socioeconômico em que esteve inserida a Paisagem Sagrada da região estudada
durante o estágio de pesquisa realizado no Deccan College Post-Graduate and Research
Institute.
Esse levantamento mostrou-se necessário porque o sítio portuário de Chaul,
escavado durante o estágio, fez parte da intrincada rede econômico-religiosa que existiu na
região costeira do Konkan e planalto do Deccan, durante os primeiros séculos do período
histórico indiano.
Assim, apresentaremos uma exposição dos principais elementos que caracterizam
os conjuntos da arquitetura monástica budista que serão subsidiados pela abrangente
documentação fotográfica realizada durante a exploração.
É preciso esclarecer que devido a fatores como distância entre os sítios, condições
de acesso, tempo necessário para o levantamento e variedade das categorias arquitetônica e
72

Essa teoria pode ser associada à idéia de uma arquitetura original em madeira, que foi inicialmente transposta
à rocha, mencionada anteriormente. As esculturas em pedra — assim como as imagens do Buda — teriam se
desenvolvido à medida que crescia a familiaridade dos escultores com esse novo suporte. Essa idéia foi
desenvolvida por J. Huntington (1985). Nagaraju (1981, p. 44) menciona a existência de uma representação
do Buda na base do pilar de leões, na entrada do salão caitya em Kānheri (gruta n.º 3), que pode ser uma das
mais antigas da região.
73
Segundo Nagaraju (1981, p. 38), grande parte das inscrições presentes nos conjuntos monásticos foi elaborada
nos períodos mais remotos, na escrita brāhmī, na língua prakit e mais tarde na língua sânscrita. O autor
lembra que outros elementos, presentes nas inscrições, também mereceriam mais atenção, uma vez que
parecem evidenciar conceitos Mahāyāna amalgamados ao que foram considerados monumentos da fase
Hīnayana. A inscrição em Nāsik (n.º 5), que registra doações aos monges Bhadrāyanīya — ramo Hīnayana,
faz menção ao Buda por meio de termos que podem ser associados à escola Mahāyāna: o iluminador e a
maior das vitórias. Outra inscrição nesse mesmo conjunto (n.º 18) faz menção à adoração de muitos Budas —
save Buddha pujāya. O conceito de compaixão que recebeu ênfase no ramo Mahāyāna aparece numa
expressão utilizada nas inscrições que registram doações realizadas para o bem e felicidade de todos os seres
sensíveis — em Kārlī (n.º 33); Nāsik (n.º 15); Junnar (n.º 29); e Kānheri (n.º 16, 20, 21, 22, 26, 31, 32, 36).
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iconográfica, a etapa de exploração e levantamento fotográfico das grutas talhadas na rocha,
da região oeste da Índia, foi circunscrita a alguns dos principais monumentos existentes.
Dessa forma, procuramos percorrer o maior número de conjuntos monásticos que permitissem
demonstrar uma diversidade que, apesar de restrita, fosse a mais representativa possível e que,
ao mesmo tempo, pudesse revelar as características principais de desenvolvimento dos
elementos arquitetônicos e iconográficos apresentados e discutidos nesta pesquisa.
Os conjuntos monásticos que fizeram parte desse levantamento são as grutas de
Kuda, Mahad, Gomasi, Bhājā, Kārlī, Kānheri, Kondivite, Ajaā, Ellora e os três grupos de
Chaul. Passamos, a seguir, à descrição sistemática dos sítios. Por razões que envolvem a
dimensão desta pesquisa, optamos por nos ater aos elementos por nós considerados mais
relevantes em cada um dos conjuntos monásticos e que estivessem diretamente associados à
temática eleita.
1.7.1 O Conjunto Monástico de KUDA
O conjunto monástico de Kuda (N 18º17’10.4”; EO 73º04’21.1”), no distrito de
Kolaba, em Mahārāra, está situado na região costeira do Konkan, a aproximadamente 100
quilômetros ao sul de Mumbai. O sítio foi construído sobre uma plataforma da montanha
Mahoda, cerca de 50 a 70 m acima do nível do mar. As grutas estão voltadas para o sul e
sudoeste e dali se avista o rio Rajapuri.
A localização dessas grutas é periférica em relação ao eixo principal dessa tradição
arquitetônica. Contudo, trata-se do maior conjunto de grutas existente nas proximidades do
antigo porto de Chaul, cerca de 30 quilômetros mais ao sul deste último. Kuda pertence à
antiga rede de rotas comerciais e está associada às grutas de Mahad, Kol, Gomasi, Chaul e
Thanale.
Embora nenhuma escavação arqueológica tenha sido realizada com o propósito de
evidenciar o porto ou vilarejo que, em tempos remotos, teria estado diretamente associado ao
conjunto monástico, há registros de um sítio junto do atual vilarejo de Mandad, a 3
quilômetros de Kuda, que apresentou vestígios materiais importantes.74 O sítio com
74

Uma exploração realizada em 1980 por Nagaraju (1981, p. 306) evidenciou fragmentos de cerâmica BPW e
BRW —, associadas aos séculos II-II a.C., junto ao rio Mandad afluente do Rajpuri. O autor menciona que
trata-se de um sítio extenso que apresenta vestígios de tijolos os quais ele acredita poderem ter sustentado um
conjunto monástico. Outro ponto interessante é que várias das inscrições presentes nas grutas (n.º 1, 6, 8, 11,
16) mencionam Mandava, que pode se tratar do local habitado pelos doadores das grutas. O vilarejo atual de
Mandad poderia ser, portanto, o nome moderno do antigo sítio. Atualmente, a equipe do Deccan College tem
dado prosseguimento ao levantamento arqueológico dessa área que só pode ser realizado durante a maré
baixa. O prof. Gogte, em 2006, encontrou tijolos e telhas do período Satavahana junto à margem do rio
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localização propícia e circundado por altas montanhas pode ter abrigado um porto com acesso
seguro para os navios.
A distribuição espacial das grutas é linear, elas estão dispostas de modo adjacente
umas às outras e formam dois grupos principais — um inferior e outro superior. O acesso às
grutas dá-se pelo lado oeste do conjunto, elas estão localizadas num eixo oeste-leste e
voltadas para o sul e sudeste e acompanham a lateral da montanha.
O conjunto monástico é composto por 26 grutas: 5 são caityagha — uma delas
inacabada; 19 são le a — celas monásticas; entre as demais categorias arquitetônicas
associadas encontram-se 2 maapa — salas com bancos, 7 cisternas e quatro bancos.75
Um elemento iconográfico que merece atenção aparece primeiro na Gruta 1, um
caityagha que abriga um estupa, ao qual se tem acesso pela varanda externa da sala e por
uma varanda transversa. A varanda externa possui uma entrada atualmente em ruínas com
dois pilares octogonais que apresentam um motivo inciso conhecido como ampulheta76, cuja
presença é recorrente nos conjuntos budistas do período. Uma porta leva à ante-sala e à
varanda transversa, da qual se avista o estupa que possui um a da (domo) e o harmikā
encostado ao teto, sem chattra (pára-sol).
As Grutas seguintes, 2 e 3, são dois le a — celas monásticas, simples. A Gruta 3
possui um nicho na parede lateral direita no qual se encontra um estupa em baixo-relevo.
Em seguida, a Gruta 4 é um maapa — sala com bancos, nichos inacabados e
pilares com motivo de ampulheta. A Gruta 5 é um le a com planta mais elaborada, uma
cisterna anexa e inscrições.
A Gruta 6 é um caityagha com teto plano. Trata-se da maior e mais elaborada
gruta do conjunto — decorada com esculturas de Budas e Bodhisattvas em relevo, mais
tardias. De cada lado da entrada encontra-se um elefante; foram esculpidos em tamanho
natural, se projetam a começar da fachada da gruta e sustentam o teto da estrutura.77
Esculturas elaboradas podem ser observadas em seu interior — como dois mithuna — casais
Rajpuri e cerâmica chinesa medieval junto ao vilarejo atual de Mandad. O pesquisador propôs, a partir das
evidências, que a transposição do assentamento para o atual vilarejo de Mandad, na parte alta da montanha,
tenha sido decorrente da elevação do nível do mar. Mandad é por vezes associada à Mandagora, o importante
mercado mencionado no Périplo do Mar Eritreu.
75
Para uma descrição detalhada das grutas, ver Nagaraju (1981, p. 239-249).
76
Esse tipo de ampulheta aparece também em Mahad e Kānheri. Embora não se conheça com exatidão o
significado das ampulhetas (hour-glass), incisas em pilares nas varandas das grutas budistas, é possível
observar a evolução desse padrão iconográfico paralelamente ao desenvolvimento dos conjuntos monásticos.
Eles são descritos por Nagaraju (1981, p. 90) como um duplo-crescente, cuja fase inicial pertenceria ao século
II d.C. Alguns exemplares em Kānheri apresentam pétalas de lótus e o desenho teria se tornado cada vez mais
elaborado. Um par dessas ampulhetas pode também ser observado no piso superior do Don Thal de Ellora,
como registrou Burgess (1883).
77
Elefantes também aparecem em Karle e Pitalkhora, ver Dehejia (1972, p. 130).

538

celestiais78; animais e pastores79, nos frisos laterais inferiores. Os pilares possuem ampulhetas.
O estupa com 2,2 m de diâmetro possui motivo de vedikā abaixo do domo; um harmikā com
ornamentação entrecruzada e plataformas quadradas; dele sai o yaī (haste), que se eleva até
o teto, no qual um chattra (pára-sol circular) foi esculpido. Nas paredes laterais internas e
pilares externos da varanda encontram-se relevos mais elaborados e tardios com figuras de
Budas, Bodhisattvas, devotos e pequenos estupas. Há vestígios de estuque e pintura em alguns
dos relevos. Essa incorporação, mais tardia, pode refletir não somente uma mudança no culto,
mas também indicar uma continuidade na ocupação do conjunto monástico. Marcas no teto da
ante-sala podem estar associadas a estruturas de madeira que não se preservaram. A gruta
possui uma inscrição associada àquela presente na Gruta 1.80
A Gruta 7 é um le a de cela única com banco, pilares com incisões em forma de
ampulheta e uma cisterna anexa, à direita. Logo em seguida observa-se uma outra cisterna
com inscrições. A Gruta 8 é outro le a oblongo com banco.
A Gruta 9, um pouco mais elevada que a Gruta 8, é um caityagha que contém um
estupa de 1,3 m de diâmetro, cujo harmikā está junto do teto. Na lateral esquerda da varanda
há uma cela com banco. As colunas octogonais, com capitéis em forma de gaha (vaso)
invertido, se distinguem das demais e podem indicar que a construção foi realizada durante o
século II d.C. A inscrição associada à gruta menciona a doação feita pela esposa de um
brâmane.
As Grutas 10, 11, 13 são le a. A Gruta 12 foi anteriormente separada entre um
maapa e um le a, unidos posteriormente pela derrubada da parede interna. A Gruta 14,
também um le a, possui duas cisternas associadas. Em seguida, o caminho leva às grutas
superiores.
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Fergusson e Burgess (1880) chamaram a atenção para as semelhanças entre esses mithuna e aqueles presentes
em Kārlī; acreditando que eram obras contemporâneas. No entanto, tanto Dehejia (1972, p. 130) quanto
Nagaraju (1981, p. 242) consideram as esculturas de Kārlī anteriores e as de Kuda, cópias não tão bem
sucedidas. Enquanto a primeira autora considera uma data entre 138-150 d.C. para essa iconografia, o
segundo propôs, com base em evidências epigráficas, o final do século III d.C. Uma observação interessante
foi feita por S. Huntington (1985, p. 170) que atribui essa gruta ao início do século II d.C., em relação ao
desenvolvimento arquitetônico associado ao tema do estupa como principal objeto de veneração presente
nessa gruta. A autora aponta para o fato de esse ser um caityagha com características que aqui chamamos de
híbridas, que antecipam a planta das grutas Mahāyāna mais tardias que combinam o aspecto retangular dos
vihāra com os elementos de adoração presentes nos caityagha, ver os exemplares em Ajaā.
79
Tais animais possuem grande semelhança estilística com aqueles presentes nos relevos de Amarāvatī; embora
geralmente sejam descritos como pastores, as figuras anãs são, na verdade, os ga a — espíritos da natureza,
que junto dos leões e elefantes também são recorrentes na iconografia de Amarāvatī e foram descritos por
Knox (1992, p. 53; 57-67; 89; 107; 173-176; 199). Dehejia (1972, p. 130) menciona figuras semelhantes no
caityagha XI de Ajaā.
80
Ver Nagaraju (1981, p. 41).
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A Gruta 15 está localizada a aproximadamente 6 m acima da escavação 14 e a uma
distância de 55 m. Trata-se de um caityagha, com teto plano, duas celas e um estupa no
fundo da sala, semelhante àquele presente na Gruta 1. A presença das ampulhetas nos pilares
também a torna associada às Grutas 1 e 6, no entanto, a planta, mais simples, parece mais
semelhante à da Gruta 9, mas sem as colunas elaboradas. A cronologia dessa gruta está,
portanto, provavelmente inserida entre a construção da Gruta 9, mais antiga, e das Grutas 1 e
6, mais tardias.81

Figura 6. Fachada da Gruta 6 do conjunto monástico de Kuda.

81

Proposta confirmada pelas evidências paleográficas, ver Nagaraju (1981, p. 44).
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Figura 7. Interior da Gruta 6 do conjunto monástico de Kuda.

Figura 8. Plano geral a partir da gruta 9 do conjunto monástico de Kuda.
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A Gruta 16 é um le a simples, com um banco na parte externa e cisternas nas
laterais. A inscrição menciona tratar-se da doação de uma monja.
As grutas 17, 18, 19 e 20 são le a, com plantas distintas. Importante notar que as
grutas 17 e 18 foram doadas por mercadores: a primeira menciona um Nāga sathavāha, e a
segunda, o nome Vasulaaka.
A Gruta 21, a 30 m da Gruta 20, é um caityagha inacabado. O estupa, que não
chegou a ser terminado, possui alguns elementos que o associam aos estupas das Grutas 9 e
15. Uma cisterna foi talhada na parede esquerda do pátio externo e possui uma inscrição que a
descreve como uma outra doação do mercador Vasulaaka.
A Gruta 22 é um simples le a. Entre ela e a próxima gruta há uma cisterna.
As Grutas 23 e 24 também são le a e foram doações de esposas de mercadores
sathavāha chamadas respectivamente Sivadata, esposa de Vehamita, e Asā8amita, cujo nome
do esposo não é mencionado.
As Grutas 25 e 26 são le a simples e assemelhadas.
A grande quantidade de inscrições presentes nesse conjunto monástico também o
torna um monumento importante e singular dentro da Paisagem Sagrada regional. Quase
todas as grutas possuem inscrições, trata-se de uma epigrafia com características
individualizadas que permitiram estabelecer uma cronologia.82 A maior parte dos doadores
esteve associada à nobreza local — os Mahābhoya. Algumas inscrições mencionam uma
família de escribas que trabalhavam para o líder da região.
As características singulares desse conjunto permitiram traçar, com base nas
evidências arquitetônicas e epigráficas reunidas, o possível desenvolvimento do conjunto
arquitetônico de Kuda. No início do século II d.C., a construção teria sido inaugurada por dois
le a simples — grutas 12 e 13. Nesse período não havia acomodação para mais de dois
monges — provavelmente usadas apenas para os retiros anuais. Em seguida as grutas 10, 11,
14 — também pequenas celas — teriam sido talhadas junto das existentes. Durante esse
período também teria sido construído o caityagha — Gruta 9; e as cisternas associadas a
Gruta 14. O conjunto monástico, com caráter permanente, começava a ser esboçado. Durante
o final do século II, início do século III, muitos outros le a foram construídos, provavelmente
na seguinte ordem: Grutas 16, 17, 18 e 19; seguidas pelas 20, 22, 23, 24, 25 e 26. O
caityagha inacabado — Gruta 21, também pertenceria a essa época. Algum tempo depois, o
caityagha — Gruta 15 — foi construído nos mesmos moldes daquele que, por razões
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Para uma proposta cronológica ver Nagaraju (1981, p. 247-248). Ver também Dehejia (1972, p. 67).
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desconhecidas, permaneceu inacabado; nesse mesmo período o le a — Gruta 7 — e a cisterna
foram terminados. Talvez o maapa da gruta 12 também tenha sido acrescentado nessa época
em que o número de monges havia crescido. No final do século III d.C., o caityagha —
Gruta 1 — foi acrescido ao conjunto. Junto dele foram construídos as Grutas 2, 3, 5; e a sala
para refeições, o maapa — Gruta 4. Nesse período o uso de pilares octogonais e motivos de
ampulheta tornaram-se recorrentes. A última construção realizada no grupo de Kuda foi o
caityagha — Gruta 6, a mais elaborada do conjunto, talvez tenha sido terminada no início do
século IV d.C.
Durante pelo menos dois séculos — II a IV d.C.— o conjunto arquitetônico de
Kuda apresentou uma atividade contínua. Parece ter havido uma preferência por celas
simples, em vez das celas múltiplas ao redor das salas encontradas em outros conjuntos. Os 19
le a existentes poderiam ter acomodado cerca de 30 monges. Uma possível razão para esse
número modesto de religiosos pode estar relacionada à sua localização periférica — diferente
dos conjuntos maiores que foram construídos ao longo das rotas comerciais principais —
como Pitalkhorā, Kondane e Junnar. Outro aspecto a ser considerado é o poder econômico
menos elevado dessa área, que pode ser suposto pelas inscrições que mencionam doações
feitas por alguns indivíduos de camadas menos abastadas, como ferreiros e fabricantes de
guirlandas. Há também grutas doadas por monjas.83 A camada mais rica era formada,
provavelmente, pelos oficiais militares que doaram as grutas mais elaboradas (n. 1, 4 e 6).
Curiosamente, a única construção registrada como realizada pela nobreza local é a cisterna
junto da gruta 7, talvez um indício de que se tratassem de uma elite bramânica.
1.7.2 O Conjunto Monástico de MAHAD
O conjunto monástico de Mahad (N 18º05’13.2”; EO 73º24’15.2”), como Kuda,
pertence ao distrito de Kolaba em Mahārāra, situado a aproximadamente 150 quilômetros a
sudoeste de Mumbai, no Konkan. O sítio se encontra na confluência dos rios Savitri e
Gandhari, a cerca de 30 quilômetros da costa. Apesar da localização periférica, Mahad parece
ter sido um porto e empório relativamente importante na região durante a Antiguidade. A
cidade possuiu diferentes rotas de acesso, por meio das passagens na cadeia montanhosa do
Sahyadri, como os estreitos de Kumbharli e Bhor, que a ligavam ao planalto e às cidades do
Deccan.
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Ver nota 61.
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Figura 9. Plano geral da montanha que abriga o conjunto monástico de Mahad.

Figura 10. Gruta 27.

Figura 12. Nicho com estupa em relevo e desenho de
ampulheta na pilastra da Gruta 27.
Figura 11. Nicho com estupa na Gruta 15.
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O monumento budista está situado em uma montanha próxima ao atual vilarejo de
Pale, a aproximadamente 3 quilômetros a noroeste de Mahad, junto à rodovia MahadMumbai. As grutas foram construídas com aproximadamente 60 m de altura, na porção mais
alta da montanha elas estão voltadas para o leste e dali se observa a vasta planície. Nas
montanhas, do outro lado dessa planície, está o pequeno grupo de grutas de Kol, do qual se
avistam as grutas de Mahad. Na estação das chuvas, a planície é inundada pela água dos rios e
a região se transforma num grande lago. O antigo vilarejo, que teria estado associado ao
conjunto monástico, ainda não foi escavado, mas acredita-se localmente que a palavra Mahad
significava grande mercado na Antiguidade.
Atualmente, tem-se acesso às grutas por uma trilha no lado direito — lado norte,
da montanha — que se inicia junto à rodovia. Dois estupas, de pequenas dimensões e,
provavelmente, originários do conjunto monástico, se encontram junto à trilha.
Existem 28 grutas escavadas, das quais 4 são caityagha, 19 le a, 2 maapa e 3
estruturas estão inacabadas.
A Gruta 1 é um caityagha inacabado, localizada na extremidade sul da montanha,
é provavelmente a mais tardia do conjunto84. Essa gruta, bastante ampla, possui uma varanda
extensa na área frontal, que apresenta pequenos nichos nas paredes laterais; os contornos de
uma figura antropomórfica podem ser observados na parte inferior externa da parede que a
separa do salão, trata-se, provavelmente, de um Buda sentado. Os pilares são bastante
distintos daqueles apresentados pelas demais grutas; somente a pilastra e o primeiro pilar à
esquerda foram talhados integralmente e apresentam um trabalho elaborado, como as faixas
horizontais com pétalas de lótus; o segundo pilar ficou inacabado, mas foi talhado até a fase
quadrada; os quatro outros pilares ficaram inacabados; esse grupo de colunas é interessante,
pois apresenta as diferentes etapas da talha na rocha. Além disso, o registro fotográfico da
fachada da gruta possibilita verificar as diferentes camadas que formam a rocha vulcânica. O
grande salão interno é separado da varanda por uma parede com três portas e duas grandes
janelas inacabadas; a porta central é mais larga e as laterais mais estreitas, estão
possivelmente associadas à circum-ambulação do recinto; bancos percorrem todas as quatro
paredes internas. A parede do fundo possui uma porta central e duas janelas amplas; as
colunas inacabadas têm forma quadrada; acima do banco há um degrau que permite acesso ao
sactum-sanctorum, no qual há uma imagem frontal do Buda esculpida em baixo-relevo em
um único bloco de rocha, no centro do recinto. Embora desgastado, é possível perceber o
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Embora tenhamos utilizado a numeração proposta por Nagaraju (1981, p. 250-256), a primeira gruta que
temos acesso ao subir pela trilha norte é a n.º 28. Esse autor não descreveu a Gruta 1 por ser mais tardia.
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Buda sentado em pralambapadāsana, as mãos descansam sobre os joelhos; é flanqueado por
dois Bodhisattvas; a parte inferior do relevo possui dois cervos e um elemento indistinto no
centro; na parte superior duas divindades parecem adorar um estupa; as imagens aparecem
entre colunas sob um arco em forma de guirlanda. Nas laterais desse bloco de rocha estão
duas imagens em pé: Bodhisattvas em abhayamudrā. Ao dar a volta, observa-se que a parede
posterior desse bloco não foi esculpida.
A Gruta 2, também inacabada, é um le a com varanda, pilares quadrados e um
banco na lateral direita, todos sem acabamento.
A Gruta 3 é um le a com cela, varanda e bancos com moldura. Os elementos
arquitetônicos mais elaborados e o tamanho maior da cela podem indicar que o monge que ali
residia tivesse um status mais elevado que os demais.
Uma escada talhada na rocha leva à Gruta 4, um pequeno le a, com varanda, sala
e cela, com banco na parede direita. Havia uma inscrição na parede direita da varanda, mas as
palavras estão desgastadas.
Em seguida encontra-se a Gruta 5, um maapa com bancos e encosto que
percorrem as três paredes internas. Os pilares octogonais simples com base quadrada. O
motivo de ampulheta é observado na face das pilastras quadradas. Há uma pequena cela, junto
da parede esquerda, talvez mais tardia.
A Gruta 6, um le a inacabado, fica um pouco abaixo das grutas 4 e 5; possui duas
cisternas laterais, uma delas inacabada. Ao lado, a Gruta 7 é um le a simples com varanda e
bancos.
A Gruta 8, bem distinta das demais, é composta por um caityagha e vários le a,
dispostos ao redor de um salão. O salão possui bancos longos junto às três paredes internas;
cada uma das paredes laterais possui 3 celas; a parede do fundo possui uma porta ampla
central que leva ao recinto em que esteve o estupa e possui, ainda, uma cela em cada lateral.
Existem vários encaixes para colunas de madeira, talhados no piso e paredes do salão, que
sugerem a existência de anteparos de madeira no passado. No centro do santuário esteve um
estupa do qual só restaram uma base circular irregular no piso e um chattra (pára-sol)
esculpido no teto, que indica um estágio mais tardio desse padrão escultórico. A gruta não
possui varanda. Os dois pilares frontais, que não estão preservados, possuíam o formato dos
harmikā de cinco plataformas; as pilastras laterais possuem o motivo inciso de ampulheta;
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elas sustentam uma arquitrave simples retangular. Nas laterais externas estão duas cisternas.
Uma inscrição, junto à lateral direita, menciona a doação do kumāra Kāabhoā Vheupālita.85
A Gruta 9 está em um local bem mais elevado que a anterior. Trata-se de um le a,
com varanda e banco, uma sala com banco e cela; possui porta com janelas laterais. A Gruta
10 é semelhante à 9, mas apresenta pilastras com motivo de ampulheta.
As Grutas 11 e 12 são dois le a idênticos com pilastras com motivo de ampulheta.
A Gruta 12 apresenta degraus laterais na plataforma de entrada. A parede de rocha, que
separava os pátios das duas grutas, pode ter possuído, anteriormente, uma passagem.
A Gruta 13, outro le a, está abaixo da gruta 11 e é semelhante às de n.º 9 e 10,
mas sem bancos. Apresenta pilastras com motivo de ampulheta. A Gruta 14, ao lado, é um
le a simples.
A Gruta 15, um caityagha, é na verdade um nicho de aproximadamente 1,20 m de
profundidade que contém um estupa em alto-relevo na parede do fundo. O estupa possui uma
base circular com três degraus finos; o cilindro possui decoração em padrão de vedikā junto
do domo; acima, o harmikā quadrado, com cinco plataformas de tamanho crescente
sobrepostas, que terminam junto ao teto do nicho.
A Gruta 16 é um maapa com varanda, salão e uma cela anexa à esquerda, com
porta externa; os bancos se estendem pelas três paredes internas; os pilares e pilastras estão
danificados. A Gruta 17 está inacabada.
As Grutas 18 e 19 são provavelmente dois le a, com varanda e sala. Entretanto,
elas não possuem celas, pois somente parte da rocha foi retirada em ambas para a construção
que permaneceu inacabada. As pilastras decoradas com motivo de ampulheta. São
semelhantes às grutas 4 e 13.
A Gruta 20 mal foi iniciada.
As demais grutas, 21 a 28, estão situadas na plataforma inferior, a cerca de 12 m
de distância da extremidade norte e alinhadas a 10 m abaixo das descritas anteriormente.
A Gruta 21, alinhada verticalmente com a gruta 8, é um pequeno caityagha
formado por uma pequena cela (2,8 m X 2,6 m X 2,1 m) que abriga o estupa. O recinto é
aberto na frente e o estupa foi centralizado, ele é iconograficamente semelhante ao estupa da
gruta 15, exceto pelo fato de ser tridimensional. Nas paredes laterais existem imagens de
Budas sentados em baixo-relevo, realizadas num período posterior. Na parede esquerda foi
construída uma cela, com banco no fundo, como aquela vista em Kānheri 36.
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Nagaraju (1981, p. 251-252), embasado nas evidências arquitetônicas, propôs uma data do final do século III e
início do IV d.C.
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A Gruta 22 é um pequeno le a com a frente danificada. A Gruta 23 também é um
le a e possui um motivo de vedikā no encosto dos bancos da varanda, que embora desgastado,
é semelhante ao existente na gruta 10. Há uma cisterna danificada no pátio, à direita.
A Gruta 24 é um le a com duas celas. A Gruta 25 é um le a simples, cuja varanda
foi danificada. A Gruta 26 também é um le a simples com varanda, bancos e pilares
danificados.
A Gruta 27 é um le a mais elaborado, com varanda, sala e cela, ao qual se tem
acesso por uma escada talhada na rocha. A cela apresenta um banco no fundo, e a sala, outro
na parede direita. As pilastras da varanda têm motivos de ampulheta. Na parede direita da
varanda há um nicho no qual foi esculpido um estupa em alto-relevo; a porção inferior dessa
parede foi esculpida com uma moldura que a divide em três partes, acima uma moldura com
pinos espaçados e uma faixa com motivo de vedikā; sobre esse elemento está o nicho, com o
estupa de base circular e três degraus finos, o cilindro possui uma faixa com pinos quadrados
e outra com motivo de vedikā, acima do domo está o harmikā quadrado, com cinco
plataformas de tamanho crescente, sobrepostas, um yaī sustenta o chattra. Parte de uma
inscrição na parede esquerda do pátio registra a doação da gruta e do nicho com estupa —
chetiä kohi feita por um mercador chamado Vādisiri.
A Gruta 28 é um le a simples, cuja varanda foi danificada.
Com base nos dados existentes, comparados às cronologias dos demais
monumentos arquitetônicos, o conjunto monástico de Mahad pode ter sido construído, em
grande parte, durante a última metade do século III e início do século IV d.C. Os dados
provenientes das categorias arquitetônicas, cujos elementos não apresentam grande variação,
parecem indicar um período bem mais breve de construção do que o apresentado por Kuda. A
existência de poucas inscrições associada aos fatos mencionados acima dificulta a proposição
de uma cronologia relativa para a seqüência construtiva do conjunto.
Os estupas presentes nas Grutas 15 e 21 são semelhantes aos existentes nas Grutas
9 e 15 de Kuda. Por sua vez, o estupa presente na Gruta 8, assim como aquele esculpido no
nicho da Gruta 27, possui chattra, o que pode indicar uma data mais tardia. Os estupas
mencionados no início desta descrição, encontrados na base da montanha, junto à trilha que
leva às grutas, não possuem características semelhantes aos encontrados in situ.86
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O primeiro possui um cilindro longo com duas faixas lisas e estreitas em relevo no topo; o harmikā quadrado
apresenta incisões triangulares verticais. O segundo estupa foi descoberto durante a descida da trilha e está
quase que totalmente soterrado, apenas parte da lateral pode ser observada. Seu tamanho é menor que do
primeiro, mas diferente dele, o cilindro alongado possui duas faixas estreitas incisas. Não foi encontrada
qualquer referência a esses estupas na bibliografia disponível, o fato de estarem fora de contexto não foi
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Os relevos com imagens do Buda, nas paredes laterais da Gruta 21, foram
acréscimos posteriores, provavelmente da mesma época em que foi construída a Gruta 1, com
o recinto contendo o Buda e imagens laterais em pé — talvez no século V ou VI d.C.
Talvez o caráter periférico da região onde se encontra o conjunto possa explicar a
manutenção de alguns elementos arquitetônicos mais antigos incorporados às construções
mais elaboradas e, possivelmente, mais tardias; como é o caso de alguns tipos de pilares. Ao
mesmo tempo, o inverso, ou seja, a incorporação de uma iconografia mais tardia em grutas
preexistentes revela uma continuidade na ocupação das grutas. O trabalho inacabado na Gruta
1 pode ter sido decorrente de fatores distintos como, por exemplo, a falta de dinheiro para
terminar a gruta; existe também uma possibilidade de perseguição aos monges durante o
período tardio, talvez de origem bramânica. Uma invasão islâmica, mais tardia, na região
também não foi descartada, mas a presença das imagens antropomórficas preservadas não
corroboram a idéia de vandalismo associado à iconoclastia.
1.7.3 A Gruta de GOMASI
A gruta de Gomasi (N 18º27’57.6”; EO 73º17’53.4”), como os conjuntos de Kuda
e Mahad, fica no distrito de Kolaba, em Mahārāra. Ela está situada no interior do Konkan, a
aproximadamente 90 quilômetros a sudeste de Mumbai e 40 quilômetros a leste de Chaul. A
gruta possui o nome do vilarejo Gomasi que fica a 2 quilômetros do monumento. O recinto foi
talhado no alto de um pequeno morro junto ao riacho Sarasvatī, voltada para o oeste. Não há
publicações a seu respeito, mas é bastante conhecida na região.
A gruta de Gomasi pertence a uma categoria diferenciada dos demais conjuntos
aqui representados, por ser composta de uma gruta única com cisterna. Essas grutas simples,
geralmente formadas por uma ou duas escavações na rocha, aparecem de modo recorrente na
Paisagem Sagrada regional. Embora menos conhecidas ou estudadas, compõe uma quantidade
considerável de monumentos e, por essa razão, fizeram — junto das grutas Chaul II e III —,
parte do levantamento.
A Gruta Gomasi foi, originalmente, um le a simples e alongado (3,10 m X 7,30
m), talhada na porção esquerda da parede rochosa, recebeu um banco em “L” na parede do
esclarecido, pode ter sido um ato de vandalismo ocorrido em época mais remota ou recente. Após a análise da
paisagem funerária no Budismo, no capítulo sobre o Morrer e a Morte no Budismo Primitivo, nesta,
consideramos, também, a possibilidade de se tratar de estupas pertencentes a um contexto funerário; pois o
estupa 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. Uma escavação
sistemática da área poderia fornecer melhores indicações sobre essa possibilidade.
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fundo. Na lateral direita externa foi escavada uma pequena área (3 m X 2 m) na qual foi
construída a cisterna. A entrada da gruta recebeu, em época mais recente, paredes laterais,
construídas com blocos de pedra, por isso, a entrada possui apenas 1 m de largura por 1,50 m
de altura. A gruta é habitada por um grupo de morcegos.
Uma representação iconográfica bem interessante, presente nessa gruta, é uma
escultura do Buda sentado, que é adorada até os dias atuais pela população hindu local. Não é
possível determinar a época em que a gruta teve sua função alterada — de le a simples a
caityagha —, mas a imagem possui alguns elementos iconográficos que merecem atenção.
Após um exame preliminar, que constatou algumas modificações que serão comentadas a
seguir, constatamos que a imagem do Buda possui elementos formais associados às esculturas
das escolas de Mathurā e Gandhāra, do período Kuāa, bem como da escola de Sarnath da
época dos Gupta.
A imagem desgastada, com danos e alterações visíveis, foi originalmente um Buda
sentado em padmāsana e em bhūmiparśamudrā — o gesto de invocação da terra antes da
vitória sobre Māra. Essa representação, embora muito conhecida nos relevos de Gandhāra,
não é tão freqüente em esculturas. Outro elemento importante do qual ainda são observados
vestígios é a árvore Bodhi ao redor da cabeça do Buda, também freqüente nos relevos de
Gandhāra. O formato do tronco e do corpo, que não apresenta manto sobre o ombro, remete à
escola de Mathurā, dos séculos II e III d.C., principalmente às figuras dos tīrta,kara jainistas.
Um elemento curioso aparece nas laterais do assento que, embora desgastado, apresenta
colunas em cujo topo, junto aos ombros da imagem, possui perfis de makara. Esse elemento
aparece nos Budas mais tardios do período Gupta, em Sarnath e Ajaā, no século V d.C.87
A imagem foi instalada na gruta de Gomasi sobre o antigo banco, junto à parede
posterior. Em época recente recebeu uma base e suporte posterior de cimento, dois cravos de
ferro estão nas laterais superiores. As mãos da imagem se perderam, o braço esquerdo foi
readerido e os pés remodelados de modo a permitir o escoamento do líquido que recebe
durante as abluções rituais realizadas atualmente. Um outro elemento que evidencia a
existência de um culto hindu — śivaísta — dedicado à imagem em questão é o fato de ela ter
recebido marcas nas regiões da testa, garganta e braços: linhas horizontais brancas,
provavelmente feitas com bhasma, e marcas vermelhas e amarelas, de cuncum e cúrcuma. A
87

Os makara são encontrados no arco talhado na entrada da gruta de Lomāś i do período de Asoka, século III
a.C.; também nos tora a de Bhārhut durante o período Śu;ga — século I a.C. Esse elemento iconográfico
reaparece na porção inferior da clava de uma escultura de Kanika de Mathurā — datada do século II d.C.
Sobre os makara em relevos de Amarāvatī, dos séculos I e II d.C., ver Knox (1992, p. 45-46; 48; 51; 91-92).
Por vezes interpretados como auspiciosos em alguns estudos, aparecem como símbolos da dissolução, ver S.
Huntington (1985, p. 49; 68; 128; 203).
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imagem também recebeu um cordão de algodão, semelhante àquele usado pelos brâmanes;
alguns outros elementos como lamparinas, um coco e vasilhas também aparecem associados
ao culto.
A reutilização da gruta e o sincretismo da imagem sagrada também podem ser
verificados em outros conjuntos monásticos dessa região que foram, posteriormente,
ocupados por templos hindus, como se observa em Chaul I, Kondivite e em Kārlī.

Figura 13. Área interna da gruta de Gomasi.

Figura 14. Imagem de Buda na parte posterior da gruta de Gomasi.
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1.7.4 O Conjunto Monástico de BHĀJĀ
O conjunto monástico de Bhājā (N 18º43’46.2”EO 73º28’52.5”) está situado no
distrito de Pune, no Deccan, a 10 quilômetros da cidade de Lonavala, numa faixa de transição
entre a cadeia montanhosa Sahyadri e a planície de Desh, a leste. As grutas, voltadas para
oeste, estão distribuídas no alto de uma plataforma, a aproximadamente 120 m de altura, a
partir da planície em que se encontra o rio Indrayani. Elas estão situadas a norte de dois
grandes fortes maratha da região — o Visapur e o Lohargad.
Bhājā é provavelmente um dos centros budistas mais antigos do Deccan, que
floresceu durante os primórdios da arquitetura talhada na rocha, cujo desenvolvimento parece
ter se estendido somente até o século I d.C. Possui, portanto, características singulares e
importantes para a compreensão do início desse padrão arquitetônico.
As grutas estão localizadas no importante corredor comercial que ligava os portos
de Sopara, Kalyan e Thana ao platô do Deccan, por meio do estreito Bhorghat.
Existem 26 escavações que abrangem as grutas, assim como pequenos recessos na
rocha88, cuja numeração segue a direção norte-sul. O acesso ao conjunto monástico é
realizado por meio de uma trilha pavimentada e bastante íngreme que atinge o monumento na
parte central do conjunto — diante de seu principal caityagha — a Gruta 12.
A Gruta 1 é uma gruta natural89. A primeira gruta escavada na rocha é, na verdade,
a que foi numerada como Gruta 2.
A Gruta 2 é um maapa quadrado, com aproximadamente 7,5 m de largura e 2,1 m
de altura; a porção posterior levemente oblíqua. Um recesso na parede esquerda possui uma
cisterna de grandes dimensões. A parte frontal da gruta desabou, mas ainda é possível notar
que existiu uma varanda, embora nenhum banco tenha sido preservado.
A Gruta 3, um maapa de dimensões semelhantes ao anterior, possui bancos ao
longo das três parede internas. Não possui cisterna e a parede que a separa da Gruta 2 é muito
fina.90
A escavação 4 é um recesso simples — kohi, na face escarpada da montanha.
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Na época em que Fergusson e Burgess (1880) descreveram o conjunto, parece que nem todas as grutas tinham
sido limpas e muitas ainda estavam soterradas por pedaços da rocha desmoronadas com o passar dos séculos,
pois algumas das grutas e alguns elementos importantes do conjunto não foram mencionados. O mesmo
aconteceu com a descrição realizada pelo ASI – Archaeological Survey of India. Preferimos, portanto, utilizar
a numeração utilizada, mais tarde, por Nagaraju (1981, p. 113-130).
89
Fergusson e Burgess (1880, p. 223) numeraram essa primeira gruta porque acreditavam que ela havia sido
ampliada intencionalmente durante a época da ocupação. No entanto, Nagaraju (1881, p. 298) nota que não
parece haver nenhuma alteração visível na gruta e que ela é semelhante a várias outras encontradas
posteriormente (norte) na montanha. A impressão que tivemos durante a exploração é a mesma expressa por
esse autor — trata-se de uma gruta natural.
90
Nagaraju (1981, p. 114) sugere que eram salas para os visitantes se alimentarem e repousarem.
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A Gruta 5 é um le a retangular, com três celas à direita e duas à esquerda. Houve
uma tentativa de escavação da terceira cela na parede esquerda, que permaneceu inacabada.
Todas as celas, exceto a primeira da direita, possuem um banco. A sala possui porta e duas
janelas com elementos para fixação de encaixes de madeira. Na parte externa da porta há
bancos laterais.
A Gruta 6 é um le a de planta irregular, com uma sala quadrada, duas celas nas
laterais e três celas na parte posterior. A primeira cela à esquerda possui um banco e apresenta
uma outra cela interna. Toda a construção está extremamente danificada. Cada cela possui um
banco. A porta da cela central, da parede posterior, e a porta de uma cela à direita possuem
arcos de caitya. As paredes possuem faixas junto ao teto plano com motivo de vedikā
intercalado por pequenos arcos de caitya, semelhantes aos encontrados na Gruta 12 em
Ajaā. A gruta possui uma inscrição que menciona a doação feita por Bādha, esposa de um
encanador.
A Gruta 7 é um le a pequeno, com sala e quatro celas simples: uma em cada
lateral e duas no fundo. Cada cela possui um banco ao longo da parede mais larga, que
apresenta pequenos nichos escavados na parte inferior, talvez para guardar algum tipo de
objeto. Os batentes foram polidos, mas as paredes não. Esses elementos possuem encaixes e
perfurações, possivelmente para receber portas de madeira. No alto das paredes da sala
existem faixas com motivo de vedikā, mas sem os pequenos arcos de caitya.
A Gruta 8 é mais um le a, entre as Grutas 7 e o grande caityagha 12. Possui uma
sala ampla com quatro celas no fundo e quatro na parede esquerda. A parede direita, simples,
separa a gruta do caityagha. Todas as celas possuem um banco, com exceção da primeira à
esquerda. Os batentes altos vão do solo até o teto e, como nos outros le a, possuem
perfurações e encaixes para receber portas de madeira. Não há motivos decorativos nas
paredes. A inexistência de celas na parede direita sugere que essa gruta é provavelmente
posterior à construção do caityagha. Um bloco de rocha, no centro da gruta, possui um
elemento interessante e tardio, um yonili,ga esculpido em baixo-relevo no seu topo.91
As Grutas 9, 10 e 11 estão no pavimento superior. Anteriormente o acesso a essas
construções era feito por meio de uma trilha estreita ao norte da colina, atualmente
desmoronada, e da qual é possível observar apenas um trecho curto. Uma vez que esse acesso
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Esse elemento representa os órgãos feminino e masculino. É símbolo da unidade na dualidade, conceito
fundamental do pensamento hinduísta. Embora não seja possível estabelecer qual teria sido a função original
desse bloco de rocha, é interessante notar que as grutas foram reutilizadas em período posterior por seguidores
de cultos śivaítas, como ocorreu em Chaul I, Gomasi, Kondivite e Kārlī.
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e a parte frontal das grutas desabaram, a forma de se alcançar as grutas é feita por uma escada
recentemente construída na frente da Gruta 8.
A Gruta 9, que fica na lateral esquerda (norte), é um le a com sala quadrada e
varanda. Possui quatro celas no fundo, com bancos, e duas à esquerda, sem bancos. A parede
direita encontra a lateral da Gruta 10. Há uma outra cela, no canto esquerdo da varanda, e
duas na parte frontal, provavelmente acréscimos posteriores. Não há qualquer motivo
decorativo nessa gruta.
A Gruta 10 é um le a com planta irregular. Uma sala retangular e longa, com três
celas no fundo e três na parede direita, todas com bancos e degraus na entrada.92 As portas são
estreitas, inacabadas e irregulares. A parede do fundo possui uma faixa junto ao teto com
motivo de vedikā intercalado por arcos de caitya. A gruta possuiu uma entrada com quatro
pilares que desabaram. Um fragmento de um pilar apresenta decoração com leões, elefantes e
cavalos alados, sobre uma plataforma quadrada de degraus invertidos, semelhante às
encontradas nos harmikā de estupas.93 Pilares semelhantes são observados na gruta 4 de
Pitalkhorā.
A Gruta 11, também um le a, está situada na lateral esquerda do caityagha 12 e
acima da gruta 8. A parte frontal da varanda ou sala desabou, o que torna o acesso às celas
difícil. Possui duas celas frontais e uma na lateral direita, todas com bancos.94 Elas foram
cuidadosamente talhadas com paredes em ângulos retos perfeitos. Os batentes foram
elaborados para receber portas de madeira. As paredes internas da sala de acesso às celas
possuem uma faixa junto ao teto com motivo de vedikā intercalado por arcos de caitya, em
baixo-relevo.
A Gruta 12 é o caityagha monumental do conjunto monástico. A obra possui uma
nave retangular com fundo semicircular95, medindo 8,10 m de largura por 17 m de
profundidade. Os 27 pilares, dispostos em duas fileiras laterais, paralelas às paredes, que se
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A descrição e planta baixa fornecida por Nagaraju (1881, p. 116) mencionam apenas duas celas na parede
posterior, no entanto tanto a sua fotografia (prancha 34) quanto nossos registros revelam três celas e não duas.
93
Nagaraju (1981, p. 298), baseado na ornamentação dos pilares, propôs que essa seja a gruta mais tardia do
conjunto à esquerda do caityagha 12, no entanto, a existência da faixa decorativa na parede do fundo e as
irregularidades na planta e no acabamento apresentados na gruta faz com que pensemos que talvez apenas a
entrada de pilares tenha sido decorada posteriormente, e não a gruta em si.
94
Aqui há uma outra discrepância na descrição de Nagaraju (1881, p. 116). O autor menciona uma sala com três
celas no fundo e uma cela em cada lateral, com bancos. Essa descrição não confere com nossos registros e
observações. A planta baixa (fig. 23) apresentada pelo autor mostra uma cela a mais na parede do fundo, lado
esquerdo, que não existe; a menção a uma cela na lateral direta também não aparece na planta, acreditamos
que houve um equívoco por parte do pesquisador na descrição dessa gruta.
95
S. Huntington (1985, p. 77) considera essa forma semicircular como reminiscente do caityagha circular que
aparece nos exemplos mais antigos como em Konditive, mas já sem as paredes frontais que protegiam o
estupa.
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encontram na parte posterior, formam um semicírculo e são uma inovação nessa tradição
arquitetônica; entre os pilares e as paredes forma-se um corredor com 1 m de largura, cujas
paredes são levemente inclinadas permitindo a circum-ambulação — pradaki ā —ao redor
do estupa; os pilares são simples, octogonais, sem base ou capitel; medem aproximadamente
4,7 m, ligeiramente mais estreitos no topo e possivelmente foram inspirados em protótipos de
madeira. O estupa, na área posterior da nave central, possui cilindro com 3,45 m de diâmetro,
domo hemisférico e um harmikā quadrado, formado por dois blocos sobrepostos com motivo
de vedikā esculpido, no inferior o padrão da treliça é mais delicado; ele provavelmente
possuiu um chattra de madeira no topo.96 O teto da nave central é absidal e forma um domo
na porção posterior, uma espécie de semidomo, sobre o estupa; uma característica importante
é que ele recebeu vigas de madeira ao longo de todo o comprimento que acompanham a
curvatura do teto, embora tais elementos não possuam qualquer função estrutural; a parte
frontal da nave não apresenta mais vigas ou elementos de madeira, mas as marcas de encaixe
ao longo das paredes laterais a uma altura de 3 m podem ter sido utilizados para fixar uma
cornija; o mesmo pode ser observado na entrada da gruta que apresenta vários encaixes,
talhados na rocha, para fixar uma arquitrave e anteparo, provavelmente de madeira. A área
interna do templo é bastante simples e sem decoração, mas é possível que originalmente tenha
possuído pintura. A parte frontal do caityagha é imponente; a porção inferior ruiu, mas a
superior se preservou; o arco amplo que domina a fachada é do tipo ogival97 e é projetado
externamente; pequenos encaixes indicam que, originalmente, também recebeu decoração de
madeira; a fachada mede 8 m de largura por 9,7 m de altura na extremidade do pináculo do
arco; as laterais superiores do arco caitya são decoradas com elementos esculturais e
arquitetônicos que se estendem pelas laterais de modo assimétrico98; no topo, uma faixa dupla
e larga com motivo de vedikā e, logo abaixo, uma cornija em degraus; abaixo da cornija dois
blocos retangulares formam pilastras, sob o arco caitya, semelhante ao arco principal; uma
delas, à direita, apresenta um pequeno nicho com duas figuras em relevo, outras duas janelas
com figuras podem ser observadas do lado esquerdo, todas essas figuras estão junto a
pequenos balcões99; a pilastra à esquerda é mais alta e possui motivo de vedikā simples; nesse
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Ver o estupa de Kārlī, gruta 8.
Essa forma foi utilizada anteriormente na fachada da gruta de Lomāś i, no Bihar, mas em baixo-relevo. O
arco de caitya tornou-se recorrente na arquitetura budista dos períodos subseqüentes.
98
Nagaraju (1981, p. 120) observou que a falta de simetria na decoração lateral pode indicar uma diferença nas
datas de realização desses elementos que poderiam estar associados à construção dos le a superiores laterais;
e, ainda, que essa decoração na fachada seria posterior à construção da gruta.
99
S. Huntington (1985, p. 77) observa que tais figuras estão associadas às esculturas de terracota do período
Śu;ga, com penteados elaborados, jóias e posturas inusuais. Essa abordagem nos pareceu mais precisa que a
97
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mesmo lado, mais abaixo, existe uma figura de yaki danificada, semelhante àquela
encontrada no conjunto de Bedsā.
Existem, ainda, alguns elementos presentes nessa edificação que merecem
destaque. Entre eles estão as perfurações afuniladas — com aproximadamente 10 cm de
profundidade — com marcas de cinzel na borda e distribuídas irregularmente no solo da nave
central, cuja função permanece desconhecida.100 Outros são os pequenos elementos
decorativos em baixo-relevo presentes em alguns dos pilares laterais da nave; um deles chama
especial atenção, pois, de acordo com informações obtidas durante a exploração, trata-se de
um elemento de caráter funerário. O motivo decorativo possui uma perfuração central cuja
borda apresenta pétalas que formam um lótus, nesse orifício teriam sido inseridas as cinzas de
um donatário ou monge — elementos semelhantes podem ser observados em Kārlī,
associados a inscrições.
Um dos principais aspectos do caityagha de Bhājā é sua fidelidade à arquitetura
em madeira, que está incorporada à talha da rocha mais que em qualquer outro monumento do
Deccan.101 No período posterior, os elementos da arquitetura tradicional em madeira, como as
vigas curvas no teto, passaram a ser esculpidos na própria rocha, apesar de não serem mais
estruturalmente necessários — como pode ser também observado na Gruta 10 de Ajaā. Essa
característica lhe rendeu o que a maior parte dos estudiosos considerou a primazia nesse tipo
de construção — o caityagha absidal.
À direita do grande caityagha existem outras seis escavações, quatro na área
inferior da parede rochosa e duas na superior, cujo acesso se dá por uma escada recente entre
as grutas 14 e 17.
A Gruta 13 é o le a inferior junto ao caityagha. A parte frontal foi destruída, mas
a sala interna era um grande retângulo (9,1 m X 4,4 m) com bancos laterais. Junto aos cantos
posteriores existem duas celas pequenas, uma de cada lado, e na parede do fundo existem
mais três celas. As celas laterais possuem janelas que imitam treliças de madeira; a da
esquerda não possui banco. A parede do fundo apresenta uma faixa com motivo de vedikā e
arcos e caitya intercalados. A porta da cela central e das celas nas paredes laterais possui
descrição de Nagaraju (1981, p. 119) que menciona apenas um dos casais e os considera mithuna — casais
celestiais.
100
Infelizmente os autores que pesquisaram esses conjuntos monásticos não mencionam esses elementos. Eles
aparecem em outros caityagha, mas não são comentados. Sua disposição irregular e formato não parecem
estar associados a encaixes de madeira; podem ter contido algum material para ritual.
101
Como observaram Fergusson e Burgess (1880, p. 224), seria impossível que qualquer pessoa pudesse olhar
para esse monumento e não ver o incunábulo da arquitetura em rocha na Índia. Trata-se de um edifício de
indivíduos acostumados com construções de madeira, mas que aqui foram petrificados em material mais
durável.
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arcos de caitya protuberantes. Na fachada danificada há vestígios de dois arcos de caitya
sobrepostos a duas faixas com motivo de vedikā.
À direita está a Gruta 14, um le a com sala retangular, três celas de cada lado e
uma no fundo, todas com um ou dois bancos. A terceira cela da direita possui uma outra cela
interna. Essa gruta não possui qualquer decoração e seu acabamento é bastante rudimentar,
embora apresente vestígios de estuque em alguns locais. A fachada desmoronou e mesmo a
cisterna que existia à esquerda está bastante danificada.
A Gruta 15 é um le a. Situada acima da gruta 13 e na lateral superior direita do
caityagha. Possui uma sala com banco, na lateral direita, com dois nichos semicirculares e
arcos de caitya talhados em baixo-relevo na parede esquerda; existem duas celas na parede do
fundo, com um banco cada. Nichos semelhantes são encontrados nas grutas de Kānheri,
geralmente para abrigar uma imagem do Buda, aqui eles são provavelmente acréscimos
tardios. A parede frontal ruiu.
A Gruta 16, na lateral direita da 15, possui uma sala com bancos longos nas
laterais; na parede posterior há duas celas, cada uma com um banco. Há um desenho inciso na
parede frontal, de época mais tardia, que lembra o deus hindu Hanuman. As grutas 15 e 16
compartilham a mesma decoração na fachada: três arcos de caitya conectados por uma faixa
inferior com motivo de vedikā e cornija simples no alto; essa decoração foi realizada de modo
a ser uma continuação daquela presente no grande caityagha 12.
A aproximadamente 4 m ao sul, existem duas cisternas abertas num nível um
pouco superior ao do piso da gruta 16. Embora o local e as cisternas se encontrem mal
conservados, há evidências suficientes de que anteriormente existiu um caminho que levava
às grutas superiores. Abaixo dessas cisternas, na lateral direita da escadaria moderna, há mais
duas cisternas quadradas talhadas a partir de um recesso retangular.102
A Gruta 18, ao lado das cisternas, é um le a com sala e cinco celas, três no fundo
sem bancos, duas na lateral direita e um banco na parede esquerda. Na lateral esquerda, junto
à entrada, há uma cisterna danificada. Uma inscrição na parede frontal da gruta menciona a
doação de uma cela por Nādasava Nāya de Bhogavata. Não há qualquer tipo de decoração
nessa gruta, apenas marcas e perfurações para encaixe de elementos de madeira.
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Nagaraju (1981, p. 122), baseado em inscrições associadas ao século II d.C. durante o reinado de
Gautamīputra Sātakari, atribui a realização desse tipo de cisterna no Deccan a esse ou a períodos mais
tardios.
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A Gruta 19 é na verdade uma cisterna bem elaborada, talhada num recesso da
rocha. Possui duas aberturas quadradas e uma inscrição na parede posterior que registra a
doação feita por Mahārahi Kosikīputa Vi hudata, datada do século II d.C.
A Gruta 20, a aproximadamente 10 m da cisterna 19, é um conjunto de caráter
funerário bastante interessante, composto por 14 estupas memoriais tridimensionais
esculpidas na escarpa da rocha. A parte frontal do teto de rocha perdeu-se, um telhado
moderno recobre a fileira dos nove estupas frontais, alguns deles mal preservados. Os estupas
possuem diâmetros variados que vão de 1,6 m a 2,5 m; as alturas variam entre 1,8 m e 3 m Os
primeiros estupas esculpidos parecem ter sido os seis frontais à direita, numerados da direita
para esquerda: eles possuem cilindro simples, com motivo de vedikā na parte superior e domo
hemisférico; os estupas 1 e 2 não possuem harmikā; os demais possuem vestígios do harmikā
quadrado no topo do domo; os estupas 5 e 6 possuem o harmikā completo, com motivo de
vedikā; o estupa 6 possui uma inscrição dedicada ao Thera Bhaya)ta Sa)ghadina. Ao lado
do estupa 6 estão outros três estupas um pouco mais ao fundo e em melhor estado de
preservação: os estupa 7 e 8 possuem as mesmas características dos demais, exceto por
apresentarem o harmikā quadrado e decorado dividido em duas partes, semelhante ao do
estupa principal no caityagha 12; ambos possuem incrições: o estupa 7 foi dedicado ao
Thera Bhaya)ta A)piki aka, e o estupa 8 ao Thera Bhaya)ta Dhamagiri. O estupa 9, na
lateral esquerda da fileira é o mais elaborado: possui os mesmos elementos presentes nos dois
anteriores, com o harmikā quadrado e motivo de vedikā duplo, que apóia um outro quadrado
menor, com um arco de caitya em relevo de cada lado; acima dele, uma plataforma de cinco
degraus crescentes; no topo um quadrado maior com motivo de vedikā e dois arcos de caitya
de cada lado; trata-se do capitel mais elaborado de todos os estupas presentes em conjuntos
monásticos de toda região; a inscrição que existiu está bem desgastada.103 Atrás desses três
últimos estupas (7, 8 e 9) encontram-se outros dois estupas e, ao fundo, a última fileira, com
três estupas. Os estupas 10 e 11 possuem as mesmas características dos estupas 5 e 6, embora
o formato dos domos seja distinto; o estupa 11 possui uma inscrição desgastada.104 O estupa
12, na lateral esquerda, é o menor do conjunto e possui características semelhantes aos
estupas 7 e 8; o harmikā sustenta outro elemento quadrado, a plataforma de cinco degraus
crescentes com outro elemento com padrão de vedikā no alto; há um chattra talhado no teto
da gruta em cima do capitel, mas sem o yaī, que pode ter sido de madeira. Os estupas 13 e
103

Nagaraju (1981, p. 330) apresenta a seguinte leitura: pacha.navasi bhuta satāna) thūpa. Sobre as inscrições
ver Burgess (1883a, p. 82-83); Kosambi (1955, p. 70-71); Mitra (1971, p. 153) e Schopen (1997, p. 174-175).
104
Em Nagaraju (1981, p. 330): therāna) [bhaya)ta]...ri[ ā]) thūpa.
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14 são semelhantes ao estupa 12, porém de tamanho maior; o estupa 13 possui uma inscrição
incompleta.105 Os estupas com pára-sóis, no fundo da gruta, são os mais tardios. Estupas
memoriais em contexto funerário aparecem em Kānheri e talvez tenham também, como
veremos, existido em Kārlī.
A Gruta 21, cerca de 18 m mais ao sul, é um le a simples inacabado.
A Gruta 22, situada na extremidade sul do conjunto, a 40 m da gruta 20106, é o
célebre le a. A construção atraiu a atenção dos estudiosos por sua arquitetura elaborada e
iconografia singular. No início, alguns autores a consideraram o vihāra mais antigo de toda a
região do Deccan.107 O le a pequeno possui uma sala quadrada com cerca de 5 m de
comprimento e 3,20 m de altura; duas celas ao fundo e duas na parede direita; todas possuem
um banco lateral, exceto a primeira cela à direita108; a parede esquerda possui um banco com
três nichos e arcos de caitya em relevo que podem ter abrigado objetos de devoção; entre os
nichos dois relevos em forma de portas sob arcos de caitya proeminentes, cada um com uma
figura humana em baixo-relevo; esses arcos encostam no teto e são intercalados na porção
superior por arcos menores; as portas das celas também possuem arcos de caitya
proeminentes e são intercalados por nichos no mesmo formato, cujas bases possuem uma
faixa com motivo de vedikā que acompanha as paredes laterais. A parede da frente possui
duas entradas pela varanda e uma janela com treliça esculpida na rocha.109 A varanda com 5,3
m de largura e 2,1 m de profundidade possui seis pilares quadrados com centro octogonal na
fachada (os da esquerda restaurados). A varanda apresenta uma pequena cela talhada na
lateral direita, com banco na parede esquerda. Do lado esquerdo da varanda há uma outra
abertura para outra cela maior e separada por um banco, com um baixo-relevo contendo
figuras humanas e animais; uma pilastra original possui capitel com figuras humanas
diminutas e duas colunas de tijolos posteriores.110 A gruta lateral possui entrada separada e,
dentro dela, há duas outras celas, uma na parede do fundo e outra na parede esquerda, talvez
acréscimos mais tardios. O teto da sala e das celas da gruta 22 é plano enquanto o teto da
105

Ver Nagaraju (1981, p. 330): therāna) bhaya)ta. Para uma cronologia da construção dos estupas baseada
nos elementos estilísticos, ver também Nagaraju (1981, p. 124; 129), o autor propõe datas entre o final do
século III a.C. e II d.C.
106
Essa gruta foi numerada como 19, em S. Huntington (1981, p. 77). A autora considera essa gruta
contemporânea à gruta 12.
107
Ver Ferguson e Burgess (1880, p. 513); para a datação proposta por Nagaraju (1981, p. 126). S. Huntington
atribui a gruta ao século I d.C.
108
A assimetria na distribuição das celas seria um indício de arquitetura mais antiga (S. HUNTINGTON, 1985,
p. 78).
109
Parte da fachada que estava em ruínas quando foi escavada por Ferguson e Burgess foi restaurada mais tarde
pelo Archaeological Survey of Índia, com tijolos e concreto.
110
Fergusson e Burguess (1880, p. pr.XCVII) registraram a existência de um pilar original na parte frontal dessa
abertura, no entanto ele não se preservou.
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varanda forma um semidomo com vigas arqueadas talhadas na rocha e entrecruzadas a vigas
retas menos proeminentes, que simulam a arquitetura em madeira; a parte inferior desse teto
possui uma faixa com sete estupas votivos111 e miniaturas de atlantes ou cariátides
intercalados uns aos outros que sustentam uma cornija de quatro molduras; esses pequenos
estupas possuem cilindros, domo, harmikā e plataforma de degraus invertidos; esse teto
elaborado revela um grau elevado de desenvolvimento da arquitetura em rocha e indica uma
arquitetura igualmente elaborada em madeira.
As paredes da varanda possuem importantes baixos-relevos que serão discutidos a
seguir112. A maneira como os relevos esquerdos da parede direita terminam abruptamente
junto à porta pode indicar que a cela ali construída foi um acréscimo posterior, bem como a
porta direita que leva à sala, cujos batentes foram talhados cuidadosamente para não danificar
os relevos. A porta original parece ter sido a de frente para a entrada da varanda. Entre a porta
direita e a janela com treliça há uma pequena plataforma junto à parede do fundo da varanda,
apoiada sobre pernas torneadas — escoradas atualmente por tijolos — com vestígios de
decoração floral na parte frontal, que poderia ter servido para apoiar uma imagem, objeto de
devoção ou, ainda, um monge durante a meditação ou ensinamento.
Na lateral direita da varanda existem dois relevos muito interessantes. O relevo da
esquerda apresenta três figuras sobre uma carruagem com quatro cavalos que caminham sobre
uma figura gigantesca caída e contorcida, possivelmente feminina, que parece esmagar uma
cabra e um cavalo; na lateral direita superior, outras duas figuras diminutas aparecem sobre
outra carruagem; o relevo estende-se na parede esquerda adjacente. O relevo na parede direita
apresenta duas figuras, a posterior armada, montadas num elefante que caminha, em destaque,
junto a um fundo com figuras humanas diminutas, animais e árvores sagradas; o elefante
levanta uma árvore com sua tromba. Eles foram inicialmente identificados como: à esquerda o
deus Sūrya — o Sol, sobre sua carruagem celestial; à direita o deus védico Indra, sobre seu
elefante113; no entanto essa interpretação, além de controversa, levanta mais problemas do que
respostas sobre as razões de se representar deuses védico-bramânicos nas paredes de um
vihāra budista. Embora Indra figure entre os deuses do panteão budista, o deus Sūrya é muito
raro e eles sempre se encontram em posição secundária ao Buda. Também foi suposto que os
relevos representassem algum jātaka ou outras histórias budistas não identificadas, ou ainda
111

S. Huntington (1985, p. 78), curiosamente, interpreta os 7 estupas como representações dos 7 Budas mānui
ou Budas anteriores, que incluem Śākyamuni.
112
Tais relevos foram descritos pela primeira vez por Fergusson e Burgess (1880), Burgess (1983a) e mais tarde
por Coomaraswamy (1965, p. 223-249); Dehejia (1972, p. 114-119); S. Huntington (1985, p. 77-81).
113
Ver Fergusson e Burgess (1880, p. 513); Dehejia (1972, p. 115-117) e Nagaraju (1980, p. 125).
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cortejos de reis114; no entanto existem elementos que não corroboram as interpretações
propostas. Uma outra sugestão é que são de patronos do Budismo a subjugar os inimigos da
religião, ao arrancarem árvores sagradas que poderiam estar associadas aos cultos dos yaka a
demônios e outras divindades menores que contaminavam o Budismo.115 As composições
livres e em baixo-relevo possuem uma aparência aleatória e elementos formais recorrentes na
arte do período Śu;ga, compreendendo a ausência de proporções naturalísticas ou perspectiva,
que são suplantadas por uma escala hierárquica baseada em tamanho — figuras maiores são
mais evidenciadas; outros elementos dessa escola, aí presentes, são os penteados e jóias e
ornamentos elaborados, rostos planos que são observados na fachada do caityagha 12. Na
parede frontal da varanda encontram-se três relevos, intercalados pelas portas de entrada para
a sala, cada um com uma figura humana, possivelmente guardiões da entrada — dvārapāla.116
A Gruta 23 fica a 40 m da anterior e é um le a simples, com banco junto à parede
direita, cuja construção está muito danificada.
A Gruta 24 fica a 15 m mais ao sul, perto de uma queda d’água, e é uma cela
simples e circular, que poderia ter sido um caityagha que abrigou um estupa, possivelmente
de madeira.
A Gruta 25 é um le a inacabado e grande, embaixo da segunda queda d’água.
Possui uma sala retangular com três celas na parede esquerda (a terceira inacabada), uma
caverna natural no fundo e duas celas na lateral direita, uma inacabada e indícios do início de
uma terceira. A gruta está bastante danificada e seu acesso é dificultado pelo desmoronamento
do antigo caminho.
A Gruta 26 fica na extremidade sul do conjunto de Bhājā. Trata-se de um
caityagha circular com teto plano e entrada retangular, em cujo centro encontra-se um
pequeno estupa com 1,2 m de diâmetro. Ele não é decorado, possui apenas o cilindro e o
domo simples, com uma perfuração no topo que pode ter servido para prender um harmikā de
madeira.117
114

Johnston (1939) propôs serem de episódios do Samyuttanikāya, um representando Sakra (Indra) combatendo
os asura e o outro, Māra, na forma de um elefante gigantesco tentando amedrontar o Buda. Gyani (1950;
1951), por sua vez, sugeriu que eram de incidentes do Mandhātājātaka.
115
Apresentada por Huntington (1985, p. 81) que menciona idéias semelhantes encontradas no Buddhacarita de
Aśvaghoa.
116
Nagaraju (1981, p. 125) sugere que são figuras de estrangeiros — yavana. O autor observa que tais elementos
iconográficos associados a motivos presentes em outras regiões poderiam indicar a presença de artesãos
estrangeiros ou uma doação feita por estrangeiros. Ver também Ray (1988).
117
A simplicidade desse estupa fez Nagaraju (1881, p. 126-129) considerá-la muito antiga e anterior ao grande
estupa da gruta 12. O autor propôs a seguinte cronologia para a construção do monastério: metade do século
III a.C.: grutas 24, 26, 21, 23, 25, 18, 12 (sem a decoração da fachada); início do século II a.C.: 7, 11, 15 e 16;
decoração da 12, 6, 13; segunda metade do século II a.C.: 22 ; início do século I a.C.: 10, 8 e 9; início do
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Figura 15. Fachada da Gruta 12 do conjunto monástico de Bhājā.

Figuras 16 e 17. Estupas funerários da Gruta 20 de Bhājā.

As quatro últimas grutas pertencem, provavelmente, ao período mais antigo, em
que os monges permaneciam retirados durante a estação das chuvas. A presença de cisternas
pode ser interpretada como uma adaptação para as estações mais secas e, portanto, associada à
fase em que os monges passaram a habitar permanentemente o monastério. Ao longo do
tempo, o monastério passou a receber doações generosas que foram utilizadas nos projetos
século II d.C.: 5, 14, 2, 3, 19 e 17. Huntington atribui a fase principal de construção do monastério — que
inclui as grutas 12 e 22, ao período Śu;ga, no século I a.C.
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mais ambiciosos e sem precedentes na região, como o caityagha 12. A partir da dimensão
desse caityagha, cerca de 60 m², podendo ter acomodado mais de 80 indivíduos de uma só
vez, e da quantidade de celas e bancos presentes nesse período, pode-se concluir que o
número de discípulos que esse templo abrigava era bem superior à quantidade de monges que
habitavam o conjunto. Isso seria um indício da presença de uma comunidade de devotos
leigos, para quem a edificação poderia ter sido planejada.
A prosperidade transformou esse centro, que foi um dos mais antigos, num dos
principais centros monásticos budistas do Deccan. A existência do conjunto de estupas de
caráter funerário nesse monastério, a Gruta 20, pode indicar a proeminência dos monges que
nele residiram.118 Tal colegiado, ou melhor, a sucessão continuada de pontífices nesse
monastério, teve possivelmente um papel de destaque na propagação do Budismo nessa região
da Índia antiga.
Nota-se, ainda, que a começar do período em que o conjunto de Bhājā foi
finalizado, outros dois conjuntos monásticos a cerca de 10 quilômetros de distância passaram
a se desenvolver — Bedsā 119 e Kārlī.
1.7.5 O Conjunto Monástico de KĀRLĪ
O conjunto monástico de Kārlī (N 18º47’00.5”; EO 73º28’13.4”) está situado no
Maval Taluk, distrito de Pune, junto à rodovia Pune-Mumbai, a cerca de 60 quilômetros de
Pune. As grutas de Kārlī ficam junto ao vilarejo de Vihārgaon a aproximadamente 100 m de
altura, no alto de uma montanha chamada Valizuka, pertencente à cadeia que percorre o norte
do vale do rio Indrayani.
No período em que foi habitado, esse monastério, localizado 8 quilômetros a norte
do conjunto de Bhājā, ficava junto à antiga estrada que passava pelo estreito de Bhorghat e
que, vinda dos portos de Kalyan e Sopara, percorria a cadeia Sahyadri até chegar às cidades
do planalto, como Ter (Pune).
A maior parte das grutas está voltada para o oeste e o caityagha principal, para
sudoeste. Existem 16 escavações alinhadas ao grande templo e todas as grutas dão para uma
118

Um exemplo semelhante, mas bem mais extenso encontra-se em Kānheri. Nagaraju (1981, p. 130) menciona
cemitérios budistas com monumentos erigidos em homenagem a monges proeminentes construídos em área
afastada do monastério em Sringeri, Nanjangud, Hampi, Mudabidri. O assunto foi tratado, com mais detalhes,
no capítulo sobre o Morrer e a Morte no Budismo Primitivo.
119
O conjunto monástico de Bedsā não foi visitado durante o estágio, no entanto, diversos autores consideram-no
como pertencente a um período intermediário entre Bhājā e Kārlī. Para S. Huntington (1985), o caityagha de
Bhājā foi construído na primeira metade do século I a.C.; Bedsā na segunda metade do século I d.C.; e Kārlī
por volta do ano 120 d.C.
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plataforma ampla. O lado sudoeste dessa plataforma é mais estreito e leva a um caminho na
beira da colina, que a circunda em direção ao leste e no qual existem algumas escavações
isoladas. A numeração das grutas foi iniciada por aquela mais a leste, na face sul da colina.
Junto à entrada do caityagha existe atualmente um templo hindu moderno
dedicado à deusa Ekvira, que em Kārlī é também chamada Veherai e atrai uma grande
quantidade de devotos.120 O acesso às grutas é por uma longa escadaria repleta de pequenas
lojas com produtos religiosos.
A primeira escavação existente, no lado leste da montanha, é uma cisterna que fica
a aproximadamente 30 m da primeira gruta.
A Gruta 1 é um le a simples, com banco na parede esquerda. A Gruta 2 também é
um le a simples com banco no fundo; a entrada ruiu, mas há um banco de cada lado da porta.
Uma inscrição na parede frontal registra a doação de um monge. A Gruta 3 é um le a
inacabado, há apenas uma pequena sala. Houve uma tentativa de talhar uma cela no fundo.
A Gruta 4, cerca de 20 m ao norte, é um le a da categoria de celas ao redor de uma
sala, com bancos. A varanda possui uma cela na lateral esquerda. A sala apresenta quatro
celas ao fundo, três na lateral esquerda e uma à direita, próxima desta, uma pequena abertura
talhada na rocha. Na parede do fundo, em frente à entrada central, há um nicho com uma
imagem de Buda em relevo.
A escavação 5 é uma cisterna a 9 m da gruta anterior. A Gruta 6 é um nicho
retangular com uma imagem do Buda esculpida em relevo na parede do fundo. A Gruta 7 foi,
provavelmente, um maapa inacabado, cujo salão retangular possui 9,3 m de largura por 4,7
m de profundidade. A parede frontal apresenta uma única porta e duas janelas retangulares.
A Gruta 8 é o maior e mais célebre caityagha de toda a região do Deccan,
descrito numa de suas inscrições como o melhor em toda Ja)budvīpa — a Terra. As
proporções equilibradas, alcançadas pela arquitetura e iconografia do período, distam de
modo considerável da simplicidade e das dimensões presentes nos caityagha mais antigos. O
grande salão absidal com varanda frontal mede aproximadamente 38 m de profundidade, 14
m de largura e 14 m de altura. A nave retangular possui a parte posterior em semicírculo e

120

Veherai ou Viharai é um nome sugestivo, pois significa a divindade guardiã do vihāra ou monastério. Parece
haver uma associação entre a deusa Ekvira e os sítios do período inicial no Konkan, essa deusa é adorada,
particularmente, por pescadores e marinheiros da região costeira que também a chamam de Konkan Devi. A
deusa é adorada em Kārlī, Sopara, Chaul, Behergaon, perto de Junnar e do estreito Nanaghat e Chanvad,
próximo a Nāsik; todos sítios do início do período histórico. Ver Prabhudesai (1968, p. 445; 471). Kanade
(1937, p. 5) sugeriu que a adoração a essa deusa pode ser pré-budista e de origem dravídica. Kosambi (1955,
p. 59), por sua vez, acrescentou que o nome da deusa Ekvira pode ter derivado do kanada Akka Aveyyar que
na mitologia dravídica significa: a Mãe em sua forma furiosa.
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corredores laterais formados por trinta pilares que correm paralelos às duas paredes, além dos
sete junto à parede posterior dispostos em semicírculo ao redor do estupa. Os pilares junto às
paredes laterais da nave são formados por uma base quadrada com três plataformas
decrescentes que sustentam um elemento em forma de vaso circular — ghaa ou pūr aghaa.
A coluna é octogonal e possui um capitel de vaso facetado invertido, com um elemento
vazado, quadrado, no alto, dentro do qual há um āmalaka com motivo de pétalas de lótus. No
topo, existe uma outra plataforma com quatro degraus invertidos que sustenta elementos
iconográficos — dois elefantes, cada um com um casal celestial — mithuna; ou, em alguns
casos, duas figuras femininas e uma masculina. Os sete pilares do fundo são octogonais e sem
qualquer elemento decorativo, como aqueles presentes no caityagha de Bhājā. Na entrada da
nave existem outros quatro pilares, paralelos à parede frontal, os dois pilares centrais são
simples e semelhantes aos do fundo da nave, enquanto os dois laterais são distintos dos
demais, pois possuem a parte traseira quadrangular e a frontal retangular, com uma pequena
projeção retangular; esses pilares sustentam um teto plano e transverso, disposto ao longo da
parede frontal da gruta; os pilares junto às paredes laterais sustentam uma arquitrave simples.
Os corredores laterais, que permitem a circum-ambulação — pradaki ā —, do estupa
possuem teto plano. A nave central, com teto absidal, possui vigas de madeira que
acompanham seu contorno, semelhantes às encontradas em Bhājā, assim como ripas
longitudinais; os quadrados formados pelo cruzamento das vigas e ripas de madeira ainda
preservam alguns vestígios de pintura, pode se ter uma idéia do original pela comparação de
um teto assemelhado, mas com estrutura talhada diretamente na rocha visto na Gruta 10 de
Ajaā, cuja pintura encontra-se melhor preservada. O estupa, na parte posterior da nave,
possui dois cilindros de diâmetro decrescente sobrepostos, cada qual com uma faixa com
motivo de vedikā e domo hemisférico. No topo há um harmikā quadrado, com duas faixas
com motivos de vedikā distintos, que sustentam uma plataforma com sete degraus crescentes,
a última delas também com decoração de vedikā; no centro da plataforma, um encaixe
sustenta o yaī e o chattra simples, ambos de madeira; uma outra perfuração parece ter
contido relíquias.121 A parede frontal da sala possui três portas com arcos de caitya
121

Cousens (1926, p. 6) menciona a existência desse recesso quadrado: “no alto da plataforma invertida e abaixo
do pára-sol; que ao ser aberto por ele, provavelmente pela primeira vez, depois do conjunto ter sido
abandonado, estava cheio de serragem (?) na qual, possivelmente, fora depositada alguma relíquia protegida
pela tampa de pedra justa”. Embora o autor não mencione a relíquia, é provável que se trate de um estupa
erigido para guardar relíquias ou restos mortais do Buda ou, menos provavelmente, de um monge célebre. A
existência do pilar de Aśoka junto à gruta pode ser uma outra referência à célebre distribuição relíquias do
Buda em 84000 estupas, realizada pelo imperador por todo o território Maurya, presente na bem conhecida
narrativa, o Aśokavadana, ver Strong (1983). Sobre o pilar de leões de Sārnāth e uma reprodução presente
num relevo de Bharhut, ver Aldrovandi (2002, p. 35; 82-83).
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projetados, a entrada central é maior, com dois degraus e corrimões laterais, da qual se
observa o estupa ao fundo da nave; as duas portas laterais são estreitas e dão acesso aos
corredores laterais. Acima das portas de entrada, a parede frontal é grossa e sustentada pelo
teto transverso da entrada da nave, na qual foi talhado um grande arco de caitya vazado, que
permite a entrada de luz em toda a nave do caityagha; ele possui uma estrutura de madeira
com traves abauladas na parte superior. A planta dessa gruta, que possui uma varanda, se
distingue do caityagha de Bhājā 12 ou Ajaā 10 e está mais próxima daquele existente em
Bedsā 7 e Kānheri 3.122
Um outro aspecto interessante pode ser observado nos pilares laterais da nave do
caityagha. Algumas colunas possuem pequenos elementos decorativos em baixo-relevo
como um estupa e um pilar com leões. Pelo menos dois deles estão associados a contexto
funerário: o primeiro aparece ao lado dos elementos já citados, é um dharmacakra — a roda
da lei —, com dois cervos na base e uma perfuração no centro da roda; o segundo, apresenta
pétalas, que formam um lótus e possui perfuração central, semelhante àquela encontrada no
caityagha de Bhājā. Tais elementos estão associados a inscrições e parece haver registros
sobre a existência de restos mortais encontrados nas perfurações. Junto ao lótus uma inscrição
menciona a doação do pilar feita por um bhā aka, um discípulo do mestre Dhamutarīya de
Sopara, junto das relíquias corpóreas — saśarīro danam.123
As paredes da varanda do caityagha 8 possuem relevos e decoração intricada. A
parede frontal possui na porção inferior, junto às três portas, relevos com seis casais celestiais
— mithuna, sobre uma faixa larga com motivo de vedikā. Em cada extremidade da parede
122

Para uma análise arquitetônica comparativa e uma proposta de datação do conjunto ver Nagaraju (1981, p.
225-230). Os estudiosos, em geral, propuseram datas díspares para construção desse caityagha que variam
entre o século I a.C e o início do II d.C.
123
Existem duas inscrições presentes no quinto pilar do corredor esquerdo, uma delas muito desgastada, foi
registrada por Senart (1903) da seguinte maneira: Sopārakā bhayatāna Dhamutarīyāna sa[mā]nathasa
therasa [A] tulasa [a)]tevāsisa bhā akasa Nadipatisa Sātimitasa saha...tiya thabo dāna)mu. Nagaraju
(1981, p. 337) forneceu a seguinte transliteração da inscrição abaixo da anterior e em melhor estado de
conservação: Sopārakā bhaya)tāna) Dhamutarīyānam bhā akasa Sātimitasa sasarīro thabo dāna). A
inscrição associada ao oitavo pilar do corredor direito foi registrada por Nagaraju (1981, p. 338) da seguinte
maneira: Go ekākasa Dhamulau*pāsekasa) deyadha())ma tha)vo. Nagaraju (1981, p. 305) fez, ainda, uma
observação sobre o costume de depositar relíquias corpóreas de pessoas leigas em santuários não ser um
costume presente na tradição indiana. O autor menciona as catacumbas no ocidente e o fato do monastério
possuir muitas doações feitas pelos yavana ser significativo. Existem aqui, nos parece, alguns problemas de
interpretação. Em primeiro lugar porque nenhuma das inscrições associadas às perfurações para guarda das
relíquias menciona nenhum yavana (as doações dos yavana nesse conjunto serão tratadas mais à frente); em
segundo lugar porque as relíquias corpóreas mencionadas na inscrição do pilar n.º 5 parecem ser do mestre
Dhamutarīya e não do discípulo, pois são mencionadas como saśariro.
Nesse sentido, também é preciso lembrar que estudos recentes, como os de Schopen (1997), indicam que os
restos mortais guardados nas áreas intramuros dos conjuntos monásticos teriam pertencido exclusivamente a
monges. Nesse caso, dificilmente os vestígios depositados num pilar do principal edifício de um conjunto
monástico, como ocorreu nos caityagha de Bhājā e Kārlī, teriam sido de algum discípulo leigo. O assunto
certamente merece aprofundamento.
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junto das portas laterais, há um mithuna124; nas duas paredes maiores, ao lado da porta central,
os painéis apresentam dois casais mithuna, que ladeiam relevos com um Buda e um
Bodhisatva.125 Cada casal apresenta postura, gestos e vestes diferenciadas: as figuras
femininas possuem proporções exuberantes e aparecem praticamente despidas, exceto pelas
jóias que trajam na cintura e orelhas — derivadas do ideal feminino visto nas esculturas de
períodos anteriores; as figuras masculinas são musculosas e trajam um dhoti ao redor da
cintura, turbantes e jóias. O relevo central da parede esquerda possui um Bodhisatva
Padmapani ladeado por duas figuras femininas, todos em pé sobre lótus, existem dois
pequenos devotos ajoelhados abaixo e dois pequenos Budas nos cantos superiores; esse relevo
central é ladeado por dois mithuna: o casal da esquerda está em pé, ela com a mão na cintura e
ele com o braço ao redor da esposa; o casal da direita está em pose distinta, ele com um braço
flexionado e ela em postura de yoga, também usada em dança, a perna esquerda flexionada e
os braços elevados com as mão unidas — possivelmente o vkśāsana, a postura da árvore; na
lateral esquerda, abaixo do mithuna, e na lateral da faixa com motivo de vedikā, há um outro
relevo, desgastado, com um Buda sentado, ladeado por duas figuras em pé, possivelmente,
dois naga e figuras celestiais; acima desses relevos há ainda dois pequenos relevos
assimétricos com figuras de Budas e Bodhisatvas diminutos. O relevo da direita possui, no
centro, um Buda sobre um pedestal de lótus, ladeado por Brahma e Indra, entre devotos e
seres celestiais126; os casais mithuna nas laterais estão abraçados; abaixo na lateral direita ao
lado da faixa com motivo de vedikā há um relevo menor, com um Buda ladeado por dois
Bodhisattvas. No alto desses painéis maiores, entre os arcos de caitya que emolduram as
portas, há mais dois relevos de cada lado, com Budas sentados ladeados por Bodhisattvas e
figuras celestiais. No alto deles, uma cornija sem decoração e uma faixa com motivo de
vedikā percorrem toda a fachada acima dos arcos de caitya e prolongam-se pelas paredes
laterais. Acima dessa faixa, está o grande arco de caitya descrito anteriormente; nas laterais
desse arco há quatro faixas com motivo de vedikā intercalados por painéis contendo nichos e
arcos de caitya projetados em relevo — semelhantes aos encontrados em Bedsā; esse padrão
124

Ver a descrição apresentada por Dehejia (1972, p. 127-128) e sua discussão sobre a suposição de que essas
representações se referissem a doadores. Huntington (1985, p. 166) menciona a semelhança entre essas
imagens e aquelas de Mathurā e Āndra Pradesh do mesmo período, o que indica tendências pan-indianas no
subcontinente, aliadas aos desenvolvimentos regionais. Nagaraju (1981, p. 305) chamou atenção para uma
possível relação entre a presença dos mithuna e a escola Mahāsa)ghika nos conjuntos monásticos.
125
Como bem observado por S. Huntington (1985, p. 165), os painéis com Budas e Bodhisattvas nessa varanda
foram esculpidos no século V d.C. quando o programa iconográfico da gruta foi modificado. Tal distinção
cronológica é importante e fica clara durante uma verificação mais detalhada da varanda: alguns desses
painéis descaracterizaram o plano original e foram distribuídos de maneira assimétrica nas paredes laterais e
posteriores.
126
Ver a Gruta 6, de Kuda, e Gruta 1, de Mahad.
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decorativo prolonga-se nas paredes laterais e dá a impressão de um edifício de cinco
pavimentos; o primeiro desses painéis também contém um casal celestial junto ao nicho. As
paredes laterais possuem, desde a base, relevos semelhantes: uma faixa com motivo de
vedikā, que apóia os três elefantes frontais em tamanho natural, talhados de modo a parecer
sustentar toda a superestrutura.127 Na parede esquerda, cada um dos três elefantes possui um
Buda sentado em baixo-relevo no topo; na lateral direita, apenas dois, dos três elefantes,
possuem um Buda esculpido em baixo-relevo no topo; antes desses relevos terem sido
esculpidos, uma faixa original com motivo de vedikā podia ser observada. Na porção superior
desses painéis laterais, aparecem as quatro faixas com motivo de vedikā intercalado por
painéis assimétricos com arcos de caitya, que prolongam–se pela parede frontal; o primeiro
desses painéis apresenta dois casais celestiais junto aos dois nichos, assim como aqueles
encontrados na parede frontal; todos eles parecem estar dançando diante do nicho e abaixo de
dois pequenos arcos de caitya. A parede frontal da varanda possui, nas laterais internas, uma
continuação da decoração existente nas paredes internas, com faixa de motivo de vedikā na
base e um painel com casal mithuna na altura dos três elefantes laterais. A fachada da varanda
possui um anteparo talhado na rocha e sustentado por dois pilares octogonais simples, parte da
porção lateral direita ruiu; esse anteparo, fino e sem decoração, ergue-se até a parte mais alta
da varanda, onde foi dividido com quatro pilares octogonais e duas pilastras laterais; há
marcas de encaixe e perfurações em intervalos simétricos nesse anteparo, provavelmente para
fixar uma estrutura decorativa em madeira. Na lateral esquerda do pátio, junto à varanda, há
um enorme pilar — stambha, facetado, com dezesseis lados, sobre uma plataforma; ele
apresenta elementos semelhantes aos célebres pilares erigidos pelo imperador Aśoka no
período Maurya, encontrados em Sārnāth e Sāñcī; no entanto, foi esculpido num estilo mais
pesado; o capitel, semelhante aos das colunas decoradas no interior na nave do caityagha,
possui quatro leões no topo e, possivelmente, havia um dharmacakra no alto, que se
perdeu.128
Além da iconografia notável, o caityagha de Kārlī possui um repertório
paleográfico extremamente interessante. Como mencionado no início, há uma inscrição que
menciona a finalização desse templo de pedra, o melhor de toda Terra (Ja)budīpamhi
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Elementos semelhantes podem ser vistos em Pitalkhora e Kuda.
Uma inscrição registra a doação feita por um príncipe da família Mahārahi. Em Senart (1093): Mahārahisa
Gotiputasa Agnimitra akasa sihathabho dāna). Há evidências de que um pilar semelhante pode ter existido
na outra lateral do pátio, hoje ocupada pelo templo hindu. Um pilar com leões também pode ser observado no
caityagha de Kānheri.
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utaman) que foi instaurado (parinihapita) por um mercador (sehi) chamado Bhūtapāla de
Vejaya)ti.
Uma evidência da importância do conjunto monástico pode ser observada nas
doações que Kārlī recebeu, dos reis Sātavāhana — Uavadata e Vāsihiputra Pu8umāvi,
mesmo distante das capitais reais, registradas nas três inscrições sobre a transferência de
terras ao sa)gha de Valūraka — antigo nome do local.129
As demais epígrafes registram doações de elementos específicos como, por
exemplo, dos pilares e dos painéis em relevo na varanda; realizadas por indivíduos de
diferentes estratos da sociedade, como um príncipe da família Mahārahi, mercadores, guildas,
monges, monjas130 e outros devotos leigos.
Entre as várias inscrições, aquelas que possuem interesse particular a esta pesquisa
são as que registram doações realizadas por mercadores vindos de cidades como Sopara, na
costa do Konkan, de Umehānakaa e de Dhenukākaa, cuja maior parte dos doadores eram
yavana — estrangeiros. Existem quatorze inscrições, todas na parte interna do caityagha, que
mencionam a cidade de Dhenukākaa e uma a cidade de Umehānakaa: entre elas, seis
mencionam doações feitas pelos yavana.131

129

Uma observação interessante feita por S. Huntington (1985, p. 163) é a existência de uma inscrição na
fachada do caityagha que registra a doação de Nahapāna, um Kaharāta que é chamado satrapa (katrapa)
na epígrafe. Em Senart (1903) lê-se: Sidha) Ra o Khaharātasa Khatapasa Nahapānasa jāma(mā)tara (...)
Além dela, há outras inscrições em pilares que mencionam seguidores do katrapa. A autora data as epígrafes
do ano 120 d.C. a partir de comparações com inscrições existentes nas grutas de Nāsik. As implicações da
existência de doações das duas dinastias principais e rivais que governaram a região — Sātavāhana e
Kaharāta — são bastante interessantes. O fato de ambas fazerem doações ao conjunto monástico é um
aspecto que nos leva a pensar no grau de influência e importância que os monges budistas tinham alcançado
na região.
130
Ver nota 61.
131
Transcrevemos a seguir as inscrições com base nos registros feitos por Senart (1903) e Vats (1925a; 1926b).
Algumas palavras foram transliteradas de maneira diferente pelos autores, mas preferimos mantê-las no
original fornecido pelos mesmos:
1. Na porta da direita: Dhenukākaā ga)dhikasa Sīhadatasa dāna) gharamugha.
2. No pilar da varanda: Dhenukākaakena va[dha]kinā Sāmile a Ve uvāsa-pute a gharasa mugha)
kata) dāre...
3. No pilar 3 da fileira esquerda: Dhenukākaā Dha)mayavanasa.
4. No pilar 4 da fileira esquerda: : Dhenukākaā Yavanasa Sihadhayāna tha)bo dāna).
5. No pilar 6 da fileira esquerda: Dhenukākaā Somilanakasa dāna thabho dāna).
6. No pilar 7 da fileira esquerda: Dhenukākaā Usabhadata putasa Mitadeva akasa thabo dāna).
7. No pilar 8 da fileira esquerda: Dhenukākaā Gola-vaniyasa putāsa Isalakasa[)] thabho [dā]na).
8. No pilar 9 da fileira esquerda: Dhenukākaā Yavanasa Yasavadhanāna[)] thabho dana[)].
9. No pilar 10 da fileira esquerda: Dhenukākaā [Ma]ha[ma]tā ghari iya
10. No pilar 11 da fileira esquerda: Dhenu[kā]kaā gahapatino Āsekasa nātiye Dhāmad[e] vayā dāna).
11. No pilar 5 da fileira direita: Umehanākaā Yavanasa Viasa[)]gatāna) dāna) thabho.
12. No pilar 11 da fileira direita: Dhenukākaā Vāniyagāmasa thabo dāna).
13. No pilar 13 da fileira direita: Dhenukākaā Ya[va]nasa Dhamadhayāna) thabo dāna).
14. No pilar 14 da fileira direita: Dhenukākaā Rohamitena Chulapetukaa Agilasa athāya thabo kārito.
15. No pilar 15 da fileira direita: Dhenukākaā Chulayakhān[ā)] [Ya]va aa thabo dāna.
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Figuras 18 e 19. Fachada externa da Gruta 8 e nave com o estupa na parte posterior
do conjunto monástico de Kārlī.

Figuras 20. Relevos com casais mithuna e Budas na Gruta 8
do conjunto monástico de Kārlī.

A ocorrência de 6 inscrições que registram doações de pilares realizadas pelos yavana (n.º 3, 4, 8, 11, 13, 15)
poderiam ser um indício de que a cidade estaria próxima ao conjunto monástico.
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A Gruta 9 é um le a bastante danificado, à esquerda (norte) do pilar de leões, na
frente do caityagha 8. Nela restaram apenas três celas com bancos simples.
A escavação 10 é uma grande cisterna, na frente da gruta 9.132
A Gruta 11 é uma grande caverna de tamanho e piso irregulares, com largura
aproximada de 30 m e bastante danificada. Na parte lateral esquerda da gruta há uma
perfuração circular no teto com vestígios de um chattra esculpido no teto, o que sugere
anteriormente a existência de um estupa133; há indícios de paredes circulares no teto que
existiram ao redor do estupa e de uma porta retangular frontal. As paredes, no fundo da gruta,
apresentam recessos e vestígios de uma faixa com arcos de caitya, que remete à existência de
um antigo le a, do qual não restou qualquer estrutura frontal. A gruta pode ter sido uma
caverna natural adaptada, o que, no caso, pode indicar a existência de uma parte estrutural
original em madeira, que não teria sobrevivido. Todavia, o fato do estupa não se encontrar no
local original, associado à existência de um pára-sol talhado na rocha e de paredes
circundando o estupa, é um indício de que ele fora talhado in situ na rocha e, por isso, deixa
em aberto a possibilidade de uma destruição intencional da gruta.
A Gruta 12 também é uma caverna ampla e aberta, cujos indícios sugerem a
existência de uma grande sala original com um banco ao longo das três paredes internas. Há
quatro celas preservadas na parede esquerda, com bancos; uma delas tem preservada somente
a parede e a porta de entrada; nessa mesma parede há imagens de Budas e Bodhisattvas, em
baixo-relevo, provavelmente, um acréscimo posterior.134 Na frente dessa gruta há uma
cisterna quadrada, com inscrição desgastada, que registra a doação de ambas por duas monjas
no quinto ano do reinado de um monarca cujo nome desconhece-se, dado o desgaste.
A Gruta 13 é um le a no segundo pavimento da gruta 11, ao qual se tem acesso
por meio da escadaria original. Possui uma sala ampla, com quatro celas em cada parede
interna; das doze celas, apenas seis possuem bancos. A parede frontal não se preservou e não
há qualquer decoração.
132

Nagaraju (1981, p. 227) menciona um grande estupa que teria caído, não se sabe como, dentro dessa cisterna.
Acreditamos que tenha sido retirada nos últimos anos. No dia em que visitamos o local, trabalhadores estavam
retirando a água dessa cisterna para limpeza.
133
É possível que o estupa encontrado na cisterna, mencionado na nota anterior, tivesse sido esculpido
originalmente nesse local. Nagaraju (1981, p. 228) também menciona relatos de vestígios de estupas
estruturais (de madeira ou tijolos) que também desapareceram. Ele sugere que essa área tenha sido usada,
como em Kānheri (p. 84-87), como local para estupas memoriais.
134
Cabe notar que assim como ocorre em outros conjuntos monásticos, essas imagens ainda são objeto de
adoração dos visitantes, como indicado pelo pó cor-de-rosa que receberam no centro da testa. O líder
pacifista B.R. Ambedkar, nascido na casta dos intocáveis, fez carreira no exterior e lutou contra as injustiças
do rígido sistema de castas hindu. Em 1956, ele se converteu ao Budismo e foi responsável pela chamada
Revolução do Dharma que transformou milhares de intocáveis hindus em budistas que fazem suas
peregrinações anuais a esses locais sagrados.

571

A Gruta 14 também é um le a e está situada no terceiro pavimento desse grupo, o
acesso é feito por uma escada talhada dentro de uma das celas do segundo piso, que dá na
varanda superior. Possui um salão ainda maior que o inferior, seis celas na parede posterior,
cinco na lateral esquerda e três na direita. A varanda possui pilares semelhantes aos da gruta
4. Há duas imagens de Budas nas paredes do salão.
A Gruta 15 é um le a, situada acima da Gruta 12, do lado esquerdo da Gruta 13. O
acesso é por uma escada, a começar da Gruta 12. Possui um salão retangular, com quatro
celas ao fundo, duas em cada parede lateral, cinco são maiores e possuem bancos; todas têm
um degrau na entrada. A parede frontal possui uma porta central e a varanda foi parcialmente
destruída. Uma inscrição na parede direita (leste) registra a doação dessa gruta por um certo
Harapharaa — filho de Setapharaa, um Sovasaka de Abulāmā, para o benefício dos monges
Mahāsa)ghika das quatro direções (chātudisa bhikhusaghāya), no vigésimo quarto ano do
reinado de Vāsishīputra Pu;umāvi (ca.150 d.C.).135
1.7.6 O Conjunto Monástico de KĀNHERI
O conjunto monástico de Kānheri (N 19º12’30.1”; EO 72º54’18.2”), mencionado
em inscrições como Kañaela136, está situado a 32 quilômetros de Mumbai, ao norte, num vale
dentro do parque nacional de Sanjay. Ele foi um dos maiores, senão o maior, centros budistas
da região do Konkan, escavado num massivo rochoso que ergue-se a partir da faixa litorânea
e forma a cadeia de montanhas ao norte das ilhas Salsette. A maior parte das grutas se
encontra entre 60 e 90 m de altura, a partir da planície ao redor. As grutas mais elevadas, que
alcançam 500 m de altitude, permitem avistar a cidade de Mumbai e o rio Vasai.
As grutas de Kānheri foram objetos de intensa pesquisa, tanto de acadêmicos
indianos ou orientais quanto de ocidentais. Sua extensão e complexidade ultrapassam os

135

Uma interessante observação feita por Nagaraju (1981, p. 226) diz respeito a essa inscrição. O autor comenta
que, embora haja uma clara afiliação a um ramo do Budismo nessa epígrafe, não parece ter existido nesse
período uma ênfase tão grande na distinção sectária, o que pode ser confirmado nas inscrições presentes em
outros conjuntos monásticos — como Kānheri. Esses conjuntos evidenciam o convívio entre ramos distintos
do Budismo. Independentemente da afiliação a um ramo ou escola budista, na comunidade monástica e leiga
de Kārlī, os restos mortais ou relíquias do Buda (ou de um monge célebre, como acredita o autor citado
acima) que teriam sido encerrados no estupa do caityagha foram, antes de tudo, objetos de devoção de toda a
comunidade budista. Outro ponto importante a ser considerado é que essa parece ser a inscrição mais tardia do
conjunto. A outra inscrição que menciona diretamente os Mahāsa2ghika não tem datação clara (ver
SENART, 1903). Nagaraju (1981, p. 230) observa que o início da iconografia Mahāyāna, que ele vincula à
presença de imagens do Buda, pode ter estado associado à chegada da escola Mahāsa2ghika no Deccan.
136
Algumas referências mencionam inscrições com nomes como Kañaela, K)nasaila e K)nagira (grutas 21, 98
e 101), cujo significado, assim como em Kānheri ou Kāndheri, seria o de Montanha Negra (ver WANI, 1999).
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objetivos desta pesquisa e, por essa razão, apenas alguns aspectos do conjunto, considerados
relevantes, serão tratados a seguir.
O conjunto monástico, com aproximadamente 109 grutas137, foi iniciado de modo
despretensioso e em pequena escala. Mais tarde, passou a receber doações substanciais das
comunidades leigas de cidades vizinhas, como revelam as inscrições, e desenvolveu-se até
alcançar o tamanho atual que conhecemos.
O início de sua história remonta à época de introdução do Budismo no sul dos
Vindhya, durante os primeiros séculos a.C., cujo crescimento ininterrupto e sem precedentes,
ao longo dos períodos seguintes, conferiu-lhe lugar de destaque nos estudos relacionados à
história, arquitetura e iconografia budistas.138 Sua importância reside também no fato do
conjunto possuir evidências de ocupação contínua e prolongada, elementos arquitetônicos e
iconográficos de fases desconhecidas, como o final do período Hīnayāna.
A área começou a ser ocupada de modo sistemático durante o período Sātavāhana.
As inscrições registraram que o conjunto monástico, situado na antiga rota comercial que
ligava os portos de Kaliena e Sopara139 a Nāsik e Paithan, recebeu numerosas doações de
mercadores que por ali passavam. O período mais intenso de desenvolvimento, que observou
a construção de 75 das 109 grutas encontradas no sítio, ocorreu entre o século I a.C. e século
III d.C.
Num período posterior, foram escavadas as grutas da fase Mahāyāna, entre o
século V e VI d.C., provavelmente durante o período de domínio dos Traikuaka, que
tomaram a região antes dominada pelos Vākāaka. A iconografia associada às formas mais
tardias do Budismo — Mahāyāna e Vajrayana —, também ficaram impressas nessa paisagem
sagrada, em grutas dos séculos VII ao IX d.C. Alguns autores mencionam que o monastério
permaneceu ativo até o século XIII ou XV d.C.140

137

Números do Archaeological Survey of India. As grutas mencionadas no estudo seguiram a numeração
fornecida pela instituição e, nos casos necessários, outras numerações utilizadas pelos demais autores foram
mencionadas à parte.
138
Como mencionado no início, a proximidade do conjunto monástico com o porto de Sopara foi analisada por
Dutt (1925, p. 258-263) que menciona obras budistas tardias como o Papañchasūdani e o Sāratthappakari ī
que, por sua vez, relatam uma visita lendária do Buda ao porto de Śūrpāraka (Sopara), a convite de um
mercador. Há referências em uma placa de cobre com inscrições que mencionam um dente (dadha ou presa
— no Ceilão dalada) do Buda que teria sido consagrado em um estupa de Kānheri. Ver Fergusson (1876) e
Stevenson (1857, p. 10-11).
139
A proximidade de Kānheri com Sopara e a existência de um édito de Asoka nessa cidade levou alguns
pesquisadores a considerar o estupa de Sopara e o monastério de Kānheri como os mais antigos do Deccan
(ver WANI,1999, p. 24).
140
Ver Nagaraju (1981, p. 190) e Wani (1999, p. 24) que mencionam a atividade monástica até a chegada dos
portugueses em Mumbai.
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A quantidade elevada de le a simples e dos vihāra mais elaborados, acompanhada
dos 6 caityagha e 8 maapa, permite verificar que se tratou de um estabelecimento monástico
com elevado grau de organização, mencionado em uma inscrição como um reputado centro de
estudos.141 Como veremos, além dos edifícios monásticos clássicos, outros elementos
arquitetônicos denotam sua categoria diferenciada e auto-suficiente: a presença de um celeiro,
um cemitério, um grande tanque e um intricado sistema de dutos e cisternas para
armazenagem d’água, com aproximadamente 40 escavações.
A primeira escavação a qual se teve acesso durante a exploração foi a Gruta 1, um
le a pertencente ao período mais tardio. As Grutas 2 e 3 são muito interessantes e algumas de
suas características lembram as grutas 12 e 8 de Kārlī, respectivamente. O complexo principal
de Kānheri, Grutas 1 a 4, foi construído na escarpa a oeste da montanha, as grutas estão
voltadas para o oeste, de frente para um amplo pátio.
A Gruta 2 sofreu muitos danos, principalmente na parte frontal, e não preservou
qualquer elemento da fachada. Embora atualmente a gruta pareça ser uma única escavação,
sua planta original possuiu seis grutas individuais. A primeira delas, na extremidade sul da
escavação, foi uma cela ou recesso simples. A segunda, um le a, possui duas celas com
bancos, mas as paredes internas e a fachada perderam-se. A terceira é um caityagha
retangular, com teto plano, sua planta irregular abriga um estupa ao fundo, distante cerca de
0,75 m das paredes internas; o cilindro com 2 m de diâmetro possui um vedikā na borda
superior, o domo hemisférico sustenta o harmikā e a plataforma invertida, há vestígios do
chattra original esculpido no teto; um elaborado relevo do período Mahāyāna foi acrescido à
parede posterior. A quarta escavação também é um caityagha menor, as paredes laterais
ruíram e dois degraus foram talhados na entrada; um estupa, que não se preservou, foi erigido
a 0,60 m das paredes internas e seus vestígios possuem 2,10 m de diâmetro e 0,90 m de altura.
A quinta escavação é, novamente, um caityagha retangular, com teto plano, paredes laterais
e fachada em ruínas; dois degraus estreitos dão acesso ao recinto e nas laterais existem dois
blocos retangulares que talvez tenham pertencido à parede frontal; o estupa foi talhado a 1,10
m de distância das paredes internas, ele é pequeno e simples, sem qualquer decoração além do
polimento, apenas um cilindro e o a da menor, hemisférico; a ausência do harmikā ou
chattra, cujos originais eram, provavelmente, de madeira, podem ser um indício de sua
141

Os estupas memoriais, encontrados no sítio, mencionam o nome de 18 renomados monges budistas e
corroboram as evidências de que se tratou de um importante centro de difusão do Budismo. Uma inscrição na
gruta 3 menciona a doação de uma imagem do Buda, realizada pelo célebre Buddhaghoa, o guardião do
gandhakuti, pupilo do venerado Dhamavatsa, mestre dos Tripitaka e seguidor da divina religião do Buda (ver
WANI, 1999).
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antiguidade142; relevos do período Mahāyāna foram acrescidos às paredes internas. A sexta e
última escavação é um salão amplo, com longos bancos junto às paredes internas,
possivelmente um maapa; o teto e o piso na parte frontal ruíram; as portas das duas celas
simples na parte posterior da gruta ficam 0,30 cm acima do banco, cada uma possui um banco
na parede direita; relevos tardios foram acrescidos à parede posterior do salão; existem
cisternas retangulares talhadas na parte frontal da gruta143.
A Gruta 3 é o maior e mais célebre caityagha de Kānheri e possui elementos
arquitetônicos semelhantes à Gruta 8 de Kārlī. Inscrições mencionam sua realização durante o
reinado do célebre Yajñaśrī Sātakari, da dinastia Sātavāhana, no final do século II d.C. A
parte frontal possui um banco longo junto ao parapeito, com motivo de vedikā e frisos
inferiores com lótus e rosetas; nas laterais, figuras masculinas em pé, provavelmente
semelhantes ao nāgarāja do nicho na lateral direita do parapeito, cujas feições lembram as
figuras contemporâneas de Mathurā; uma escada central, com seis degraus, dá acesso ao
amplo pátio interno, com 9 m de profundidade, escavado na montanha para que se alcançasse
a altura necessária para construção da fachada do templo. A lateral esquerda possui uma cela,
cujas paredes possuem esculturas da fase Mahāyāna. Como em Kārlī, dois pilares — stambha
— de 9 m de altura foram talhados, um de cada lado do pátio, junto às paredes laterais: o pilar
norte possui capitel com três yaka e base com figuras semelhantes aos homens dos casais
mithuna, nos painéis da varanda; o pilar sul, possivelmente mais tardio, possui capitel de leões
e base com uma importante e antiga imagem de Buda em pé, ladeado por dois Bodhisattva; as
figuras na base possuem adornos semelhantes aos mithuna encontrados na varanda do
edifício, no centro um nāga. Ao lado desse pilar, dois relevos com estupas foram esculpidos
na parede; entre os pilares dois grandes orifícios quadrados podem ter sido usados para o
encaixe de colunas de madeira. A varanda, com 11 m de altura, possui teto plano; o anteparo
frontal, simples e sem decoração, foi dividido em duas partes: a parte inferior foi dividida por
dois pilares centrais e duas pilastras laterais; a parte superior recebeu cinco aberturas
retangulares; há indícios de encaixes para uma estrutura de madeira; nas laterais, junto ao solo
há parapeitos com motivo de vedikā danificados; no centro, a entrada com 3 m de largura e
7,5 m de altura. A parede frontal da nave possui três portas, uma central e maior; e duas
laterais, mais estreitas, que dão para os corredores laterais; a parte superior da parede possui
uma janela semicircular com vestígios de encaixes para uma estrutura de madeira, talvez um
142
143

Nagaraju (1981, p. 191) sugeriu uma data no século III a.C.
Nagaraju (1981, p. 192-193) oferece uma explicação coerente da função desse maapa, baseada nas 3
inscrições presentes na escavação. Para o autor, tratava-se de um refeitório para alimentar os monges e,
talvez, visitantes leigos.
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arco ogival, por meio do qual o estupa é iluminado. A varanda possui decoração nas paredes
internas: nas laterais das portas há dois grandes painéis com dois casais mithuna, em cada um,
entre colunas decoradas, e um friso superior com motivo de vedikā; os casais celestiais
lembram aqueles da Gruta 8 de Kārlī, porém as diferenças estilísticas são bastante evidentes,
as figuras são mais pesadas e os ornamentos distintos; as imagens de Budas, esculpidas de
modo assimétrico nessa parede, são da fase Mahāyāna, mais tardia; nas paredes laterais,
foram talhados dois Budas colossais, durante o final do século V d.C; eles possuem mais de 7
m de altura, estão em pé, em varadamudrā — gesto de oferenda — sob um arco, com os
vidyādhara a segurar guirlandas. A nave ampla e retangular, com teto absidal, possui 26,30 m
de profundidade e 13,60 m de largura; 34 pilares laterais com 4,30 m de altura correm
paralelos às paredes internas e dividem o espaço entre a nave principal e o corredor lateral,
com 1,5 m de largura, para circum-ambulação — pradaki ā —, do estupa; no entanto, a
distribuição e decoração dos pilares não são simétricas; os pilares junto à parede frontal do
caityagha são simples e octogonais; ao lado há dois pilares semelhantes, mas com projeções
retangulares; os seis primeiros pilares laterais, de cada lado da nave, são semelhantes aos de
Kārlī, com os vasos — ghaa ou pūr aghaa —, invertidos, cujos capitéis apresentam relevos
variados, com figuras humanas, animais ou representações de adoração do estupa; alguns são
variações mais simplificadas destes e, ao fundo, existem pilares octogonais e simples. O teto
do corredor é plano e o da nave, absidal, com altura de 16,5 m; a estrutura original, com vigas
de madeira não se preservou, mas marcas impressas no teto e perfurações para encaixes
indicam sua posição. Na parte posterior da nave encontra-se o grande estupa, com 4,6 m de
diâmetro e 6,7 m de altura; o corpo formado por dois cilindros sem ornamentação, mas uma
faixa de perfurações para encaixe na metade do primeiro cilindro indica a provável existência
de um friso original de madeira; o a,da hemisférico tem no topo um harmikā diminuto com
motivo de vedikā, cuja parte superior está fraturada.
A Gruta 4, que finaliza esse primeiro grupo, foi esculpida na lateral esquerda da
Gruta 3, num nível um pouco mais alto. Ela é um pequeno caityagha circular, com teto
plano, e mede aproximadamente 3,5 m de diâmetro e 2,3 m de altura; abriga um estupa de 2 m
de diâmetro e elementos decorativos mais tardios que os estupas até aqui descritos, todos
esculpidos em pedra; além da decoração, ele recebeu figuras de Budas, de uma fase posterior,
no cilindro; e o mesmo ocorreu nas paredes internas da gruta.
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Figura 21. Visão da lateral direita da Gruta 2 do conjunto monástico de Kānheri.

Figuras 22, 23 e 24. Detalhes do estupa e dos relevos da Gruta 2 do conjunto monástico de Kānheri.
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Figura 25. Fachada externa da Gruta 3 do conjunto monástico de Kānheri.

Figuras 26. Estupa da Gruta 3 do conjunto monástico de Kānheri.
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O caminho a nordeste leva às demais grutas do complexo. Dentre elas, a Gruta 11,
chamada de salão Darbar, é uma grande sala retangular com longos bancos paralelos à
fachada, de arquitetura mais tardia. Os bancos são semelhante aos contidos na Gruta 5 de
Ellora. A gruta foi, possivelmente, usada pela comunidade monástica como sala de estudos ou
refeitório.
A Gruta 34, também do período Mahāyāna é uma sala retangular com outra sala ao
fundo com pilares e figuras de Budas em pé talhadas nas paredes internas, possui pinturas
preservadas no teto com representações do Buda em bhumiparśamudrā; a pequena cela ao
fundo, sem decoração, possui uma espécie de base de pedra junto à parede posterior, talvez
tenha servido para apoiar uma imagem.
A Gruta 41 tem uma rara representação do ekādaśamukha Padmapani
Avalokiteśvara, na qual o Bodhisattva aparece com onze cabeças.144
A Gruta 67, um vihāra simples com seis celas, foi talhada num período mais
remoto e recebeu, durante a fase Mahāyāna, elaborados baixos-relevos na varanda e nas
paredes da sala, dentre eles está uma interessante representação do Dīpa2kara jātaka.
Embora haja numerosas outras grutas de grande interesse, apenas um último
conjunto foi pesquisado, devido à sua associação ao contexto funerário budista. Trata-se do
grupo das Grutas 84 a 87, construído na extremidade sudoeste da montanha de Kānheri, a
aproximadamente 600 m ao sul do caityagha 3, e que abriga uma necrópole com mais de
uma centena de estupas memoriais, erigidas com tijolos.145
A localização dessas quatro grutas de caráter funerário está associada ao caminho
que levava à cidade de Tulsi que está situada na rota de comunicação que interliga Bhivandi a
Pune. Embora, atualmente, a área esteja praticamente inacessível, essa pode ter sido, na
Antiguidade, a principal via de acesso às grutas de Kānheri, a partir de Sopara, no litoral, e
Nāsik, no planalto, por meio de Bhivandi. Nesse caso, em tempos passados, o conjunto de
estupas funerários teria estado junto à entrada do conjunto monástico.
144

Esse mahāsattva Bodhisattva, personificação da compaixão, tornou-se, após o século VI d.C., o mais popular
Bodhisattva do Budismo. Ele é descrito, nas fontes textuais, com 1000 braços, 1000 pares de olhos e 11
cabeças: 10 cabeças de Bodhisattva e 1, superior, de Buda, que representam os daśabhūmika ou dez estágios
de desenvolvimento do bodhisattva e a obtenção final da budeidade. A iconografia presente nessa gruta,
datada do final do século V ou início do VI d.C., é extremamente rara na Índia; ela tornou-se, mais tarde,
popular no Nepal e nos demais países da Ásia em que o Budismo foi difundido. A existência dessa imagem,
em Kānheri indica uma origem iconográfica indiana e atesta a realização de práticas avançadas do Budismo
esotérico nesse conjunto monástico, durante o final do século V d.C. Ver S. Huntington (1985, p. 265); Wani
(1999, p. 11). Sobre o surgimento do culto ao Bodhisattva Avalokiteśvara entre os marinheiros e viajantes, ver
Ray (2003, p. 258-259).
145
Nagaraju (1981, p. 304) mencionou outros estupas memorias em Bhājā, como vimos, mas também em Nadsur
e Pitalkhora. Wani (1999) acrescentou o conjunto de Karasambla. Todavia nesses casos os estupas eram
monolíticos e talhados na rocha.
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As inscrições encontradas junto à necrópole de Kānheri e nas áreas circunvizinhas
indicam que, originalmente, tais grutas tiveram uma função regular e serviram de abrigo para
os monges. Após seu desmoronamento, elas passaram a ser utilizadas como área para abrigar
os restos mortais dos monges. O local pode ter sido utilizado antes do ano 168 d.C. e
permaneceu ativo durante um longo tempo, como está indicado pela grande quantidade de
estupas encontrados no local e confirmado pelas inscrições.146
No alto da montanha, cujo acesso se dá por uma série de degraus talhados na rocha
em direção ao sul, encontra-se uma plataforma natural, voltada para o sudoeste, na qual foram
erigidos muitos pequenos estupas relicários ou memoriais, construídos com tijolos e
destinados a abrigar os restos mortais de monges do conjunto monástico de Kānheri.
Descoberta em 1853 e publicada em 1961, a necrópole parece ter estado em melhores
condições de preservação, pois na época a descrição menciona cinqüenta e quatro estupas ao
longo da galeria e outros cinqüenta ainda soterrados, no entanto, atualmente, poucos
restaram.147 Os estupas possuem dimensões variadas, em três tamanhos: os maiores têm 1,80
m, os médios têm 1,55 m; e os menores, 1,35 m de diâmetro. No centro desses estupasrelicário há um estupa maior, com diâmetro cerca de quatro vezes maior que os demais, mas,
atualmente, ele encontra-se muito mal preservado.148
O conjunto monástico de Kānheri, um importante centro de estudos budista,
certamente congregou uma grande quantidade de monges, provavelmente educados por
monges célebres e de grande conhecimento, que ao morrer tiveram seus restos mortais

146

Ver West (1961, p. 1-14); Boosman (1961, p. 91-92) e Gokhale (1975; p. 110-112; 1985; p. 94-101; 1991);
Gorakshkar (1977, p. 35-38); Nagaraja Rao (1985; p. 122; 1986; p. 154) e Schopen (1997, p. 176).
147
O cemitério foi descoberto por West (1961;1862) e numerado, na época, pelo explorador, como gruta 38. A
mesma numeração foi utilizada por Burgess (1883a, p. 67) e Boosman (1961; p. 88-94). No Archaeological
Survey of India recebeu outro número e foi classificado como gruta 84. A área engloba as grutas 84 a 87
descritas por Nagaraju (1981, p. 213) e Wani (1999, p. 23-24). Grande parte dos estupas relicário, presentes
nas grutas funerárias de Kānheri, tem o harmikā de degraus invertidos, feitos de pedra, outras pedras
esculpidas e identificadas como os chattra foram encontradas associadas aos estupas. Boosman (1961, p. 89)
sugeriu que essa seria uma possível indicação de que, antigamente, existiam ainda mais estupas no local. A
autora forneceu uma planta baixa da área da necrópole, porém a cópia microfilmada de sua pesquisa, da
biblioteca do Deccan College, estava extremamente precária e não permitiu reprodução. Em 1974, V. M.
Wani encontrou 44 inscrições (epitáfios) nesse local, junto de partes de antigos harmikā. O autor menciona
apenas 20 estupas memoriais na entrada da plataforma do estupa maior; mais 40 estupas ao fundo, todas
arruinadas. As inscrições foram traduzidas por S. Gokhale (1985; 1991), pesquisadora do Deccan College,
elas registram os nomes dos monges e seus méritos acadêmicos ou o estágio espiritual que teriam atingido em
vida; em alguns casos, mencionam a época em que foram erigidos os estupas. A maior parte dessas epígrafes
pertence aos séculos V e VI d.C, escritas em brahmī, na língua prak)ti, e pertencem às grutas mais tardias. Ver
também as observações em Wani (1999, p. 25-28).
148
West (1862) descreveu esse estupa com um friso lateral, mas um século mais tarde Boosman (1961) havia
registrado a ausência de qualquer decoração e os severos danos nesse monumento.
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depositados nos estupas-relicário das Grutas 84 a 87. Infelizmente, o estado atual das grutas e
o acesso precário dificultam as investigações.149
1.7.7 O Conjunto Monástico de KONDIVITE
O conjunto monástico de Kondivite (N 19º09’17.2”; EO 72º53’28.2”) está situado
no alto de uma cadeia montanhosa a leste do bairro de Andheri, em Mumbai. O conjunto foi
brevemente visitado durante a exploração em Kānheri, pois fica a 13 quilômetros ao sul do
mesmo.
Trata-se de um conjunto de 18 grutas budistas construído no topo da colina.
Quinze delas estão voltadas para o sul, eixo oeste-leste, com vista panorâmica da cidade de
Mumbai; as outras 3 estão na face oeste da montanha. A área foi gravemente depredada, mas
ainda existem algumas grutas com as características originais preservadas. Dentre elas, a
Gruta 9 recebeu atenção especial dos especialistas por se tratar, possivelmente, do caityagha
mais antigo de em toda a região.150
A Gruta 9, também chamada Anasica Kamara, é um caityagha único em sua
categoria. A gruta possui forma retangular (5,3 m X 7,6 m X 2,7 m), cuja entrada ou fachada,
na parte mais estreita do retângulo, está disposta de frente para o eixo principal da gruta
(perpendicular) — como nos caityagha mais tardios, e possui na parte posterior uma câmara
circular que abriga o estupa. A parte frontal — anteparo — da gruta se perdeu, mas alguns
encaixes no solo, junto à entrada, sugerem que pode ter sido construída originalmente em
madeira; a entrada possui três degraus. O teto da ante-sala é plano, enquanto o do interior da
câmara tem forma de domo e alcança 4,6 m de altura. A câmara, cuja parede semicircular se
projeta em direção à ante-sala, possui uma entrada (1,40 m X 2,3 m) e duas janelas laterais
(0,83 m X 1 m) que imitam treliças de madeira em forma de vedikā; seu interior mede 4,4 m
149

Durante a exploração do conjunto monástico fomos, infelizmente, impedidos de visitar as grutas funerárias,
pois Kānheri, que está situado bastante próximo de Mumbai, atualmente serve de esconderijo para criminosos
que aproveitam para se refugiar nesse extenso sítio arqueológico, após cometer crimes na capital. Os
responsáveis pela segurança do conjunto afirmaram ter visto assaltantes armados que tinham fugido em
direção dessas grutas e, por isso, o acesso não foi permitido.
150
Ver Fergusson e Burgess (1880, p. 41); Dehejia (1972, p. 83; 152-153); J. Huntington (1974; 1975); Nagaraju
(1981, p. 237-239); e S. Huntington (1985, p. 75). Esse tipo de planta foi considerado muito semelhante às
mais antigas grutas talhadas na rocha bruta encontradas no sul da Ásia, como Sudhāma e Lomāś i, nas
montanhas Barābar, em Bihar, datadas do período Maurya e mencionadas anteriormente. Ver a nota 2 e 56,
nesta, e S. Huntington (1985, p. 48-50). A principal diferença entre essas grutas e o caityagha em Kondivite é
que, em Bihar, a entrada está localizada na largura maior da ante-sala e a câmara circular fica à esquerda,
enquanto em Kondivite o acesso se dá pela parte mais estreita da ante-sala; as grutas mais antigas não possuem
um estupa ou outro elemento no interior da câmara, talvez originalmente em madeira, enquanto em Kondivite,
o estupa de pedra fica no centro da sala com paredes circulares. Importante também lembrar que todas
possuem elementos importados da arquitetura em madeira, como a fachada externa com arco ogival de Lomāś
i e as janelas que imitam treliças na câmara circular da Gruta 9 de Kondivite.
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de diâmetro. Dentro dessa câmara, o estupa central pode ser circum-ambulado, por meio de
um corredor estreito e circular que mede aproximadamente 1,10 m de largura. O estupa,
bastante danificado, mede 2,2 m de diâmetro, seu cilindro possui uma faixa com motivo de
vedikā e um a da hemisférico; não há harmikā presente, mas um elemento quadrado com
perfurações, no topo do domo, indica que ele pode ter sido de madeira; a altura do estupa
alcança 3 m, o que indica que a distância que resta até o teto (1,6 m) pode, talvez, ter sido
ocupada por um yaī e um chattra.
A datação, geralmente sugerida pelos estudiosos, para a gruta é o início do século I
a.C., mas existem sugestões de datas mais antigas151. Além desses elementos, a Gruta 9 possui
um painel em baixo-relevo com figuras de Budas e Bodhisattvas, na parede direita, datado dos
séculos V–VI d.C.
Duas outras Grutas, 10 e 12, à direita do caityagha, foram, possivelmente, os le a
mais antigos do conjunto, contemporâneos à Gruta 9. A Gruta 10 é simples e possui uma
única cela; a Gruta 12 possui três celas, com abertura para uma ante-sala que possui um nicho
na parede esquerda e uma faixa junto ao teto com motivo de vedikā. Ambas estão
extremamente danificadas.
Uma das escavações mais tardias, a Gruta 13, possui uma planta que revela um
conjunto monástico em sua fase final de desenvolvimento. A entrada do santuário, no fundo
da gruta, é feita por um pavilhão quadrado com quatro colunas semelhantes aos exemplares
encontrados em Kānheri e que, mais tarde, desenvolveram-se nas grutas hinduístas talhadas
na rocha, como em Elefanta.
A presença dessa arquitetura mais elaborada indica uma ocupação continuada,
embora em proporções muito mais modestas que aquelas apresentadas pelo conjunto
monástico de Kānheri. Alguns estupas pequenos podem ser observados espalhados pelo
terreno.
Também cabe lembrar que as grutas de Kondivite foram, mais tarde, incorporadas
ao culto hinduísta e, por isso, são também conhecidas como Grutas Mahākālī — interessante
mencionar que o próprio estupa budista passou a ser adorado pela população local como o
li,ga do deus Śiva.

151

Baseado no estilo dos estupas da região do Deccan, Nagaraju (1981, p. 239) comparou esse estupa aos
exemplos existentes nas grutas 12 e 20 de Bhājā e propôs uma data por volta do final do século III a.C. O
autor também menciona uma inscrição presente na gruta que, de acordo com sua pesquisa paleográfica,
pertenceria à metade do século II a.C., mas lembra que sua má preservação dificultou a análise.
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Figura 27. Parte forntal da Gruta 9 de Kondivite com o estupa na parte posterior

Figuras 28 e 29. Detalhe da parede circular na
estrada do estupa e do corredor interno
para circum-ambulação.

583

1.7.8 O Conjunto Monástico de AJAĀ
O conjunto monástico de Ajaā (N 20º33’05.9”; EO 75º41’56.4”), situado no
distrito de Aurangabad, a aproximadamente 96 quilômetros ao norte da capital, é o mais
célebre dos monumentos pertencentes à Paisagem Sagrada Budista do Deccan e foi tombado
como patrimônio mundial pela Unesco. Ajaā foi talhado nas montanhas Ghāt, do planalto
do Deccan, no topo de um estreito que liga esse platô à planície Tapti, junto à antiga rota que
conectava Ujjayinī, no norte, à Pratiāna, a capital Sātavāhana do Deccan. As grutas foram
distribuídas na escarpa rochosa, em forma de ferradura, que possui mais de 100 m de altura.
Na parte inferior do maciço encontra-se o rio Vaghora.
A complexidade desse notável conjunto monástico foi exaustivamente estudada
por diferentes pesquisadores, por essa razão, apenas alguns de seus elementos serão aqui
tratados. O conjunto possui 28 grutas, a maior parte pertence à fase mais tardia dessa
categoria arquitetônica, escavadas durante a dinastia dos Vākāaka, no século V d.C. O rei
mais conhecido desse período foi Hariea (460-478) e alguns de seus ministros e nobres
eram seguidores leigos budistas — os upāsaka. As condições políticas pacíficas, durante esse
curto período de tempo, promoveram o desenvolvimento dessa paisagem espetacular com
uma série de elaborados vihāra e caityagha.152
As grutas atribuídas ao período mais antigo são apenas 6, os caityagha 9 e 10, e
os le a 8, 12, 13 e 15, localizados no centro do sítio153. As fases subseqüentes de escavação
foram distribuídas pelas extremidades da escarpa. Nesse período tardio, apenas dois
caityagha foram acrescentados, a Gruta 19, datada do início do período Vākāaka e a Gruta
26, que pertence ao final dessa era, cujas cronologias baseiam-se em inscrições154.
Durante a exploração do conjunto monástico, o célebre caityagha 26 foi
selecionado para uma descrição detalhada por abrigar uma rara imagem monumental do
Mahāparinirvā a do Buda esculpida na parede lateral esquerda da gruta155. Uma inscrição156

152

Para a cronologia do período, ver Spink (1967; 1981); também Williams (1982) e S. Huntington (1985).
Para descrição detalhada dessas grutas, ver Nagaraju (1981, p. 98-105) que propôs uma cronologia para essas
grutas entre o final do século III a.C. e II d.C. S. Huntington (1985, p. 638-639) propôs os século II a.C. e I
d.C., mas não inclui a Gruta 15. Os caityagha 9 e 10 possuem pinturas associadas ao estilo Kuāa, da arte
das regiões de Gandhāra e de Amarāvatī, o que pode indicar uma continuidade na atividade entre as duas
fases de escavação do sítio.
154
Ver Mirashi (1963). Para descrição da complexa iconografia da gruta 19, ver Huntington (1985, p. 242-247).
155
A descrição detalhada e o registro fotográfico da imagem encontram-se no Banco de Dados, ficha MHP0116.
A outra imagem do Mahāparinirvā a do Buda, encontrada em grutas do Deccan, pertence à Gruta 23 de
Nāsik, atribuída ao século VI d.C. Com dimensões mais modestas, ela está localizada junto ao painel na
parede posterior da escavação que contém a representação do Buda e de Bodhisattvas. Infelizmente, nessa
etapa do levantamento, o conjunto monástico de Nāsik não foi documentado.
153
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identifica seu doador como o monge — bhiku, Buddhabhadra, que a dedicou ao falecido
Bhavvirāja, um ministro dos Aśmaka, adversário dos Vākāaka. A Gruta 26 pertence ao
momento de conclusão da construção das grutas de Ajaā, no final do século V d.C., é maior
que o caityagha 19 e antecipou os monumentos budistas e hinduístas criados mais tarde —
como aqueles encontrados em Ellora. A gruta fez parte de uma concepção arquitetônica de
maior complexidade, servindo de ponto central dos vihāra laterais157. A fachada da gruta
sofreu danos consideráveis158, mas alguns elementos de sua aparência original ainda podem
ser observados: em vez do pórtico, encontrado na Gruta 19, alguns degraus levam a uma
plataforma baixa que, originalmente, foi uma varanda com pilares e cobertura, mas
desmoronou; ela servia de transição entre o pátio e o caityagha; nas laterais há pequenas
celas, aquela à esquerda é simples e a da direita é dupla; a porta de entrada central é maior e
possui um candraśila no piso, elementos ornamentais e figuras em baixo-relevo decoram o
batente; duas outras portas dão acesso aos corredores laterais do templo; uma abertura —
candraśālā, e fileiras de figuras em relevo decoram a fachada superior, as imagens são
semelhantes às encontradas na Gruta 19, porém mais elaboradas, vestígios da pintura original
ainda podem ser observados. Na escala em que foi construído, o interior da gruta 26 cria uma
impressão de amplidão; o tratamento dos pilares e dos frisos, todos com relevos figurativos, e
o teto absidal com vigas esculpidas na rocha também se assemelham ao da Gruta 19. As
paredes laterais do corredor que permite a circum-ambulação do estupa — pradaki apatha
—, possuem toda sua área repleta de imagens esculpidas em relevo, a maior parte das quais
foram, possivelmente, doações individualizadas. A maior e mais célebre é o Mahāparinirvā a
do Buda. Existem 24 pilares que separam a nave e o corredor lateral e outros 4 junto à entrada
que possuem formato e decoração diferentes dos demais. A redução da escala das imagens de
Budas presentes nos frisos e pilares laterais favoreceu uma maior diversidade de figuras, bem
como o aumento da ornamentação que as circunda. Pequenos atlantes sustentam a cornija com
friso elaborado. O estupa, na área posterior da nave, é extremamente elaborado e recebeu
relevos de Budas, Bodhisattvas e uma série de motivos decorativos. O Buda sentado em
pralambapādāsana — a chamada postura européia é caracterizada pelas pernas dobradas e

156

Ver Yazdani (1930-55. IV:114-118). A inscrição se refere à família Aśmaka que, na época, pode ter
subjugado os Vākāaka na região, proposta também compartilhada por Spink (1967; 1981).
157
Ver Spink (1981, p. 117).
158
Como pode ser observado na documentação fotográfica feita durante a exploração, a fachada da gruta estava
sendo limpa e restaurada.
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pés que tocam o chão ou o pequeno banco —, geralmente está associado à iconografia
Kuāa.159
Assim como os caityagha, os vihāra tardios apresentam uma série de
transformações arquitetônicas e a incorporação de uma iconografia complexa — típicas do
período Mahāyāna. A varanda possui pilares e o salão interno tem forma quadrada com
pilares e celas distribuídas pelas paredes internas. A modificação mais evidente é o acréscimo
de um santuário no fundo dos vihāra contendo grandes imagens do Buda160. As imagens que
na fase inicial estão distantes da parede para que possam ser circum-ambuladas, no final do
período encontram-se encostadas na parede posterior do santuário. Essa fase mais tardia
também observou a inclusão de celas padronizadas e algumas vezes duplas em vez de
simples, possivelmente, para abrigar um número maior de monges.
A complexidade crescente do discurso religioso também transparece no
desenvolvimento de uma iconografia e pintura mais elaboradas. Nesse conjunto estão
ilustradas cenas com os Budas, seus atendentes e numerosos jātaka. Nos vihāra, as paredes,
pilares e tetos foram totalmente decorados com pintura policromada. Essas habitações
monásticas revelam uma integração perfeita entre arquitetura, escultura e pintura, pois não
apenas as imagens esculpidas receberam policromia semelhante à aplicada nos murais, mas as
próprias paredes possuem representações elaboradas que complementam as formas
esculturais. O indivíduo ali encerrado, por sua vez, se torna um participante ativo desse
programa iconográfico que contribui, diretamente, para sua transposição à esfera sagrada.161
A preservação das pinturas das grutas de Ajaā o tornou um monumento único em
todo o subcontinente, sua elevada qualidade artística é capaz de atestar que o programa
iconográfico desse período era uma parte integral do esquema arquitetônico tradicional, muito
mais elaborado que uma mera decoração mural.

159

S. Huntington (1985, p. 248) sugeriu que tal imagem é uma representação de Maitreya — o futuro Buda, que
na Ásia aparece geralmente associado a essa postura. A presença dessa imagem no estupa e do
Mahāparinirvā a está, certamente, associada ao repertório iconográfico Kuāa.
160
Esse elemento sagrado com a presença de um Buda incorporado ao vihāra é concebido por Huntington (1985,
p. 253) como uma metáfora do paraíso budista em que o Buda prega a doutrina aos Bodhisattvas residentes
que estão em seu processo de aperfeiçoamento enquanto aguardam seu último nascimento. No Budismo
Mahāyāna, o monge faz os votos de um Bodhisattva — adiar sua Budidade até que todos os seres vivos
estejam salvos. Nesse sentido o vihāra é um microcosmo do paraíso no qual os monges residem e ouvem a
doutrina do Buda. Para a comparação do vihāra com um palácio de Indra no paraíso Trāyatri2śa, ver a
inscrição da gruta 16 em Mirashi (1963). Os Budas, nesses santuários, possuem elementos associados aos
Budas do período Gupta de Sārnāth e Mathurā, mas as proporções arredondadas são típicas dos Budas da
Índia central e oeste do Deccan.
161
Ver o estudo de Barnes (1999, p. 1002-1003) sobre a utilização das imagens do Buda inseridas nas diferentes
paisagens sagradas budistas e suas observações sobre as mensagens religiosas diretas transmitidas por essas
esculturas, facilitando a consciência metafísica e a transcendência às esferas mais elevadas.
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Figura 30. Plano geral das grutas 24 a 28 do conjunto monástico de Ajaā.

Figuras 31 e 32. Fachada externa e nave com o estupa da Gruta 26 do conjunto monástico de Ajaā.
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Figura 33. Corredor lateral com a imagem do Mahāparinirvā a do Buda na Gruta 26
do conjunto monástico de Ajaā.

Figura 34. Detalhe do Mahāparinirvā a do Buda com vestígios da pintura original
na Gruta 26 do conjunto monástico de Ajaā.
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1.7.9 O Conjunto Monástico de ELLORA
O conjunto monástico de Ellora (N 20º01’11.5”; EO 75º10’42.1”) representa a
fase final no desenvolvimento da arquitetura budista talhada na rocha e está situado no distrito
de Aurangabad em Mahārāra, a 25 quilômetros de distância da cidade de Aurangabad,
próximo às grutas de Ajaā.
Esse imponente conjunto arquitetônico foi construído ao longo de dois quilômetros
na face oeste da montanha junto à cidade de Verule ou Ellora e possui conjuntos sagrados
pertencentes ao Budismo, Hinduísmo e Jainismo.
A região havia se tornado um importante centro hindu na primeira metade do
século IV d.C., final da era Gupta, mas a maior parte das grutas foi escavada durante o início
da dinastia Calukya de oeste, nos séculos VI a VIII d.C., e no início do período Rārakūa, a
partir da metade do século VIII d.C.
A porção central do conjunto abriga o célebre templo hinduísta de Kailāsanātha —
da segunda metade do século VIII d.C. O lado norte da montanha abriga grutas jainistas —
entre elas o templo Choā Kailasā e outros exemplares hinduístas162. Na extremidade sul da
colina encontra-se o conjunto monástico budista que conservou elementos únicos dessa
arquitetura, escavados em escala colossal e exibindo padrões de representação iconográfica
originais. A maioria dessas grutas, originalmente, possuiu pintura, da qual apenas vestígios
sobreviveram.
Embora não existam informações precisas sobre os doadores das grutas budistas,
sua execução parece ter sido iniciada durante o século VII d.C., período em que a dinastia
Calukya de oeste alcançou a supremacia no Deccan.
As 12 grutas que compõem o conjunto foram numeradas no sentido sul-norte. De
modo sucinto, as Gruta 1 e 2 são vihāra simples com pilares na fachada e celas na parte
posterior. A Gruta 3, mais elaborada, possui o caráter híbrido da arquitetura tardia que
conjugou o vihāra ao caityagha que abrigava a imagem do Buda nos mesmos moldes dos
conjuntos encontrados nos exemplos mais tardios de Kārlī, Kānheri e amplamente utilizados
em Ajaā. A Gruta 4 é um caityagha simples, retangular e com pilares laterais. As Grutas 6,
7, 8 e 9 são vihāra de plantas variadas, cujo desenho baseou-se na arquitetura encontrada em
outros sítios mais antigos.
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Tais conjuntos foram explorados e documentados fotograficamente, mas não serão tratados no presente
estudo por constituírem um capítulo à parte da arte e arquitetura indiana e não estarem diretamente
associados à pesquisa.
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Existem, no entanto, alguns exemplares nesse conjunto monástico que apresentam
inovações arquitetônicas consideráveis. Entre eles está a Gruta 5, a escavação budista mais
antiga de Ellora, conhecida como Mahanvada. Esse edifício é um híbrido interessante de um
grande maapa, caityagha e vihāra: possui um salão retangular com aproximadamente 35 m
de profundidade, ao redor do qual estão distribuídos três santuários e mais de duas dezenas de
celas. Alguns desses elementos arquitetônicos, como os santuários ao fundo com ante-sala
alongada, podem ser observados, por exemplo, na Gruta 6 de Ajaā; outros, como o formato
retangular e a inclusão dos santuários nas paredes laterais opostas, podem ser observados na
gruta principal de Elephanta — dedicada ao deus Śiva, datada do século anterior, cujos pilares
também apresentam forte semelhança estilística com os ali presentes. Outros elementos de
destaque dessa gruta são as duas fileiras de bancos no centro do salão principal, que se
prolongam perpendiculares à fachada e por quase toda sua extensão entre as duas fileiras de
pilares laterais163.
A Gruta 10 é um caityagha, chamado localmente de gruta Viśvakarma — o deus
hindu arquiteto, trata-se possivelmente da construção mais tardia desse tipo encontrada na
região do Deccan. No centro da nave, um Buda ladeado por Bodhisattvas e seres celestiais
aparece esculpido junto ao estupa. A construção segue os moldes da gruta 26 de Ajaā,
porém é bem menos elaborada.
As Grutas 11 e 12 são os célebres Tin Thal — as grutas de três pavimentos —
inteiramente talhadas na rocha, únicas em sua arquitetura e provavelmente os conjuntos mais
tardios de Ellora — datados do final do século VII e início do VIII d.C. Esses híbridos de
caityagha e vihāra apresentam entradas muradas, com uma abertura central que dá acesso ao
amplo pátio frontal. As fachadas austeras escondem a rica iconografia presente no interior das
grutas. A gruta 12, por exemplo, possui dimensões jamais vistas em épocas anteriores: cada
pavimento é maior que qualquer uma das grutas escavadas em Ajaā e cada andar possui
planta diferenciada. Um repertório escultural elaborado e de tamanho colossal aparece nos
três pavimentos da gruta e está associado à fase mais tardia do Budismo Mahāyāna nessa
região164.
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Esse elemento talhado na rocha pode ser observado em apenas mais uma gruta em todo o subcontinente —
em Kānheri 11. Uma interessante observação feita por S. Huntington (1985, p. 268) menciona a utilização
dessas longas bancadas em recitações realizadas pelo Budismo tântrico e Zen, mais tardios, fora da Índia, o
que poderia indicar que bancos desse tipo, mas de madeira, podem ter sido utilizados nesses conjuntos
monásticos do Deccan.
O programa iconográfico presente nessas grutas é extenso e de grande expressividade, entretanto não será
tratado nesse momento por pertencer a um período muito distante daquele que é o foco de nosso estudo. Para
uma análise mais aprofundada ver, por exemplo, S. Huntington (1985, p. 270-274).
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Figura 35. Plano geral das grutas budistas do conjunto monástico de Ellora.

Figura 36. Gruta 5 do conjunto monástico de Ellora.
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Figuras 37 e 38. Entrada e estupa da Gruta 10 do conjunto monástico de Ellora.

Figura 39. fachada externa da Gruta 11 do conjunto monástico de Ellora.
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Após a construção dessas duas últimas grutas talhadas na rocha, as atividades
arquitetônicas entre os budistas parecem ter chegado ao fim na região do Deccan. Um longo
caminho foi percorrido desde os primórdios dessa arquitetura até a fase final de Ellora.
Somado à arquitetura, também temos o desenvolvimento de um elaborado programa
iconográfico, diretamente associado à evolução do Budismo Mahāyāna, cujo discurso
doutrinário se torna cada vez mais específico, de acordo com as ramificações das inúmeras
escolas existentes.
Parece bem provável que o surgimento da dinastia hindu dos Rārakūa, a partir
da metade do século VIII d.C., e as mudanças políticas decorrentes desse novo período
histórico tenham sido responsáveis pelo encerramento do patronato ao Budismo. A arquitetura
talhada na rocha, a partir dessa época, foi direcionada ao Hinduísmo.

1.7.10 Os Conjuntos Monásticos de CHAUL
Os três conjuntos budistas de Chaul serão descritos no próximo capítulo, uma vez
que estão inseridos no contexto do antigo sítio arqueológico de Chaul.

