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RESUMO: Os autores tem por objetivo rastrear, em fontes literarias sanscritas, as-

pectos diversos relativos ao conceito de "adivinhacao". Na primeira parte, com um
exame do lexico sanscrito da "adivinhacao", articula-se um repertorio da pratica em
questao. A seguir, procura-se ampliar o exame no ambito especifico do Yogadarcana. Finalmente, por meio de selecao de passagens extraidas da literatura sanscrita,
exemplifica-se o convivio estreito com aspectos variados da "adivinhacao" e sua
utilizacao como recurso para a urdidura dramatica da narrativa.
PALAVRAS-CHAVE: Literatura sanscrita, lexicologia sanscrita, adivinhacao na india
antiga, siddhi, Yogadarcana, teatro sanscrito.

O presente texto tem por objetivo rastrear, em fontes literarias vazadas em sanscrito, aspectos diversos relativos ao conceito de "adivinhacao". Divide-se ele em tres
partes - independentes mas complementares. Na primeira, mediante levantamento 1exico efetuado com recurso as obras de referencia de Monier-Williams, pretende-se articular um repertorio - amplo, difuso e, certamente, lacunar - da vigencia e pratica do
conceito em questao, mapeando-se, dzssa forma, alguns dos quadrantes do imaginario
sanscrito. Na segunda, isolando-se um dos vocabulos do referido repertorio, procura-se
ampliar o exame da questao no ambito especifico de um sistema metaflsico-filosofico,
a saber, o Yogadarcana. Na terceira, por meio da selecao de passagens extraidas de
obras expressivas de varios generos da literatura sanscrita, visa-se a, por um lado,
exemplificar o convivio estreito, socialmente referendado, com aspectos variados da
"adivinhacao" e, por outro, apontar a utilizacao do conceito enquanto recurso para a
urdidura dramatica da narrativa.
Ressalvando-lhes o carater exploratorio e nao exaustivo, espera-se que as notas
seguintes possam contribuir para uma primeira incursao no estudo do universo da "adivinhacao" na India antiga.
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O lexico sanscrito da "adivinhacao"
O estudioso do sanscrito que se dispuser a fazer um levantamento de seu lexico
em relacao a qualquer campo semantico enfrentara uma primeira dificuldade basica,
relativa mais aos problemas de elaboracao do unico Reverse Dictionary existente do
que a questoes inerentes a propria lingua. Trata-se do English and Sanskrit Dictionav,de Monier Monier-Williams, publicado em 1851' , a cujo prefacio, do mesmo ano,
fazem-se as referencias seguintes.
Informa ali seu compilador sobre a funcao e o cunho principais que desejava para
sua obra e nela imprimiu: "Deve-se admitir que um estudante dificilmente podera praticar a composicao e tambem a traducao em uma lingua dificil se os auxilios usuais nao
forem colocados a sua disposicao. O fato de tais auxilios ainda nao serem disponiveis
em sanscrito deve-se a grande dificuldade encontrada em compilar um bom dicionario
de ingles e sanscrito" (p. I). E mais adiante: "No que diz respeito aos missionarios e
outros filantropos e estudiosos, cujo objetivo tem sido o de comunicar a verdade escritural e cientifica aos nativos cultos, por meio de sua lingua classica, e aos incultos, por
meio de suas linguas vemaculares, a falta de qualquer auxilio a composicao tem certamente gerado as dificuldades que seus trabalhos experimentam" (p. 11). Para tanto auxiliar grupos tao diferenciados na pratica da composicao em sanscrito, o compilador elaborou sua obra "com uma consideracao atenta dos melhores equivalentes sanscritos dos
termos e das expressoes modernas e com uma disposicao cuidadosa, em cada verbete
ingles, de seus inumeros equivalentes, em sua ordem propria e em sua propria conexao
com suas muitas nuances de significado" (p. IV-V). Alem disso, "quando foi possivel
dar uma lista completa das palavras sanscritas sinonimas, isso foi feito. Ao mesmo
tempo, tentou-se dispor as palavras na ordem de sua utilidade" (p. VII). O autor referese, ainda, a outra situacao: a de palavras inglesas das quais nao se podia oferecer um
representante sanscrito preciso (tais como camera obscura, steam-boat, telescope etc.
-todas elas vivas na cultura ocidental, mas desconhecidas no mundo indiano antigo).
A esse respeito, faz a seguinte afirmacao: "Ao traduzir tais palavras, pagou-se um tributo
aos hindus [sic] cultos em seu estudo do ingles. A compreensao das ideias europeias por
parte dos nativos cultos e tao necessaria para um entendimento reciproco quanto para a
compreensao das ideias hindus [sic] por nos mesmos" (p. Vm).
Estao ai, alinhavados rapidamente, os limites principais que se deve tracar para o
levantamento do lexico sanscrito da "adivinhacao" que se propoe aqui. Em primeiro
lugar, algumas palavras relativas a mais do.que relativa M0DERNIDA.E dos equivalente sanscritos e de seus sinonimos com relacao aos verbetes ingleses: nao se pode esquecer de que o sanscrito, depois do seculo VI1 d.C., embora fosse utilizado cada vez
menos na literatura, nunca deixou de ser utilizado de alguma maneira pelas castas cultas indianas em sua vida cotidiana e nao deixou de ter seu lexico aumentado. Por esta
razao, a grande maioria dos termos constantes do English and Sanskrit Dictionary (a
que nos referiremos daqui em diante como ESD), levantados com base em glossarios e
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dicionarios classicos, mas principalmente no lexico do sanscrito de meados do seculo
XIX, nao e ratificada no Sanskrit a n d English Dictionary (referido aqui como SED),
do mesmo Monier-Williams, publicado em 189g2, que foi preparado com base unicamente nos textos literarios e cientificos escritos em sanscrito classico. Desta maneira,
uma camera obscura aparece no ESD como uma definicao: sandhakarakutipa~alanivecitac cak;usayantraviceso yaddvarena antarasthacvetaphalake pratibimbita vahihstha visayu (rcya bhavanti ou - "especie de aparelho que se leva aos olhos, que
tem uma figura humana ou uma silhueta de paisagem ali encaixados e por cuja abertura
tornam-se visiveis, num fundo branco interno, aqueles objetos por reflexo" - diferentemente de teu: "No Sanskrit equivalent, caha may be used"; do ja lembrado telescope: (maha)duradarcakayantra "aparelho para visao a (grande) distancia" e c a k p sayantra "aparelho para levar aos olhos" (poderia este termo servir para "oculos"? O
ESD nao traz o verbete glasses) e dos equivalentes sanscritos para, por exemplo, European (yuropija), England (cvetadv@a "Ilha Branca", ifiglandanamako decah "a terra chamada Iiiglqc!a", com o -a final nao pronunciado, como ocorre em todas as palavras do repertorio sanscrito que se trasladaram para o hindi) etc.
Nestas condicoes, fica dificil saber se os termos para o campo da "adivinhacao"
elencados no ESD (exceto, claro, aqueles que o SED abona em textos classicos) correspondem a um inventario do lexico sanscrito que se desenvolveu apos o seculo VI1 ou a
traducoes feitas, com recurso a formas perfeitamente possiveis no lexico do sanscrito
classico, pelos nativos cultos de meados do seculo XIX que auxiliaram seu compilador.
Alem disso, fica dificil tambem, tendo em mente o criterio exposto pelo autor3, estabelecer
um grau qualquer da UTILIDADE dos termos -ou melhor, de sua maior ou menor utilizacao ou expressividade.
Feitos esses comentarios, passa-se agora a apresentar o lexico sanscrito da "adivinhacao" colhido no ESD, acompanhado de algum esclarecimento, dando aos termos
uma traducao literal, listando-os na ordem do mesmo dicionario (as vezes isolando em
primeiro lugar o primeiro termo de cada verbete) e, no caso daqueles abonados pelo
SED, os significados parciais ou totais ali apontados.

..

1. Divination

1.1. gapana: "calculo", "enumeracao"; "suposicao" (SED);
1.2. ganakata: "astrologia" (SED); nao esta, no ESD, em '%trology ";
1.3.pak.$gatihastarekhadilak;a~ad bhavi;yadanumuna: "inferencia do futuro a
partir da qualidade (la@ana) do movimento dos passaros e das linhas das maos" -e
1.4. paksigatihastarekhadilak.pkic chubhacubhakathana: "relato do bom e do
ruim a partir da qualidade do movimento dos passaros e das linhas das maos": nestas
duas acepcoes, ecos de mancias muito difundidas, mas sem abono, quanto a India antiga, na literatura vedica, epico-bramanica ou classica;
1.5.piirvalaksanapafiksa: "exame (par%@) de um pUrvalak;ana", termo que o

..

C. A. Fonseca, M. Ferreira:"Adivinhac50n na india antiga:
algumas notas

SED da como "indicacao de algo que esta para ocorrer" [literalmente: "marca favoravel, qualidade (lakiaca) originada no passado @Erva)"];
1.6. cakunapanl!aca: o cakuna, segundo o SED, e um "passaro (especialmente
um grande passaro ou um passaro de bom augurio ou mau agouro)" e tambem uma
"especie de hino ou cancao (cantado em festivais para se assegurar a boa sorte)"; alem
disso, "qualquer objeto auspicioso ou de bom augurio, um augurio ou prognostico (em
geral; raramente 'um mau agouro')"; o mesmo SED da os termos Cakzrnafipaka "Luz
dos cakuna(s)", C a h n a r ~ a v a"Onda de cakuna(s)" e CakunZvali "Guirlanda de cakuna(s) como "titulos de obras" sobre augurios, os termos cakunacastra como o generico de "tratado sobre augurios" e cakunopadeca como o de "doutrina dos augunos".
O termopar?7qaca e sinonimo do "exame" anterior;
1.7.puwacihnanirikaca: para o SED, cihna e um "sinal" qualquer ou um "signo
zodiacal" e nir$apa, o "ver" ou o "aspecto dos planetas". Em traducoes literais, um
"sina! dado pelo signo no passado" ou "o ato de ver o aspecto dos planetas no passado";
1.8. bhavisyatsucana: segundo o SED, bhavisyat e "o que esta para acontecer, o
futuro"; siicana e uma "indicacao7'. Lit. "uma indicacao do futuro".
2. Prediction

2.1. bhavikathana: lit. "relato do futuro" (bhavi e bhavisyat sao formas sinonimas);
2.2. bhavisyatkathana "relato do futuro"; ancigatakathana "relato do nao acontecido"; agrakathana "relato do anterior";pZrvakathana "relato do passado"; pradarcan a "previsao"; anagatapradaryana "previsao do nao acontecido"; bhavisyadbodhana
"compreensao do futuro"; bhavisyadvakya "fala sobre o futuro"; ou simplesmente ubbodhana "lembranca".
3. Prognostic

3.1. pUrva1ak;ata: ver 1.5;
3.2. purvacihna: ver 1.7;
3.3. purvarupa: segundo o SED, "indicacao de algo que se aproxima, um augurio"; lit. "um fenomeno originado no passado";
3.4. puwaliiiga: nao abonado pelo SED. Vale alguns comentarios: lizga e um
termo de muita fortuna no lexico sanscrito: e uma "marca", um "sinal", um "signo",
uma "prova", "evidencia", um "sinal de culpa", corpus delicti; na Logica, a marca
invariavel que prova a existencia de algo num objeto (na proposicao "Onde ha fumaca
ha fogo" - yatra yatra dhumas tatra tatra pavakah - "fumaca" e o lifiga); na
Medicina, um "sintoma de doenca"; na PoeticaiRetorica, nome dado a uma palavra que
serve para fixar o significado de outra: em &pitas makara-dhvajas, a palavra kupita
restringe o significado de rnakaradhvaja (lit. "que tem o animal makara como emblema") a Kha, o deus do Amor, de que e um epiteto;
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3.5. purvasucakacihna: lit. "sinal (ou aspecto zodiacal) que indica o passado";
3.6. laksana: ver 1.5;
3.7. cihna: ver 1.7;
3.8. nimitta: no SED, "augurio", que tambem da nimittavid "que conhece augurios, um astrologo" (nao esta no ESD em 'Ystrologer"); formas sinonimas (SED):
pratyaya "prova" e hetu "causa";
3.9. ajanya: no SED, como adjetivo: "improprio de ser produzido ou nascido,
inadequado para a humanidade"; como substantivo: "qualquer portento desfavoravel a
humanidade, tal como um terremoto";
3.10. cakuna: ver 1.6;
3.11. bhavisucakacihna: "sinal (ou signo zodiacal) que indica o futuro"; bhavisyadudbodhakacihna "sinal (ou signo zodiacal) que da compreensao do futuro"; segundo o SED, bhuvi tambem e algo "predestinado, inevitavel";
3.12. anistasiicakacihna: lit. "sinal (ou signo zodiacal) que indica algo uni@",
isto e, (segundo o SED) "indesejado, desvantajoso: desfavoravel; mau, errado, ominoso"; o SED abona o termo anistasucaka como "mau pressagio".

.-

..

..

4. Foreboding

..
..

4.1. anistasUcaka: ver 3.12;
4.2. anistapradarcana: lit. "previsao de algo anista";
4.3. piirvalak;a@l
anistunumana: lit. "inferencia de um anista a pariir de marca do passado".

..

..

5. Omen

5.1. Em geral:
5.1.1. piirvalakiafa: ver 1.5;
5.1.2. purvacihna: ver 1.7;pUrvaliZga: ver 3.4;
5.1.3. cubhacubhalakpp: para labana, ver 1.5; quanto a [cubha + acubha], o
SED o da como os pares de contrarios "agradavel e desagradavel, fortunado e desafortunado, bom e mau, auspicioso e inauspicioso"; quanto ao termo completo, o SED abona os
significados de "marcaJsinal de boa ou ma sorte" e "augurio bom ou mau";
5.1.4. m a i g a l u r n a ~ g a l a l a k ~ segundo
a:
o SED, maZgala (amaZgala, com que
esta fundido no composto, e o seu contrario) significa "felicidade, bem-estar; algo auspicioso ou que leva a um final feliz (por ex., um bom augurio, uma prece, uma bencao,
um enfeite ou arnuleto auspiciosos, um festival ou qualquer cerimonia solene em ocasioes importantes); um bom costume antigo", etc. Da, tambem, um grande numero de
termos compostos iniciados com majigala, todos eles relacionados com o "desejar boa
sorte ou fazer algo que a traga", como:
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rnafigalakarana"o ato de se dizer uma prece para o exito antes de se empreender
qualquer acao";

maEgalagathikii "uma cancao solene";
maigalaghafa "jarro auspicioso", uma vasilha cheia de agua oferecida js divindades durante os festivais;
maEgalacabda "palavra auspiciosa, felicitacao";
mangalasutra "cordao da felicidade", o cordao do casamento, colocado pelo noivo no pescoco da noiva e usado por ela enquanto o marido viver;
e muitos outros, dentre os quais destacamos ainda matigaladecavpa "alguem
que le a sorte", que ocorre no Manavadharmacastra, o conhecido "Codigo de Manu",
na estrofe IX. 2 5 ~Literalmente,
~.
o termo que aqui se comenta poderia significar, sem
abono do SED, "sinal de felicidade ou infelicidade";
5.1.5. bhavi;Ucakacihna, bhavi;yatsUcakacihna: formas sinonimas; ver 3.11;
5.1.6. cakuna: ver 1.6;
5.1.7. cihna: ver 1.7;
5.1.8. laksana: ver 1.5;
5.1.9. ajanya: ver 3.9;
5.1.10. nimitta: ver 3.8;
5.1.11. ulpata: sem qualquer referencia no SED;
5.1.12. purvafipa: ver 3.3;
5.1.13. bhavisyadudbodhacihna: lit. "sinal (ou signo zodiacal) que faz lembrar
o futuro";
5.2. Bom aughrio:
5.2.1. strcihna: lit. "bom sinal (ou signo zodiacal)";
5.2.2. sulak;ana: segundo o SED, "ato de observar ou examinar cuidadosamente;
marca ou caracteristica boa ou auspiciosa";
5.3. Mau agouro:
5.3.1. durla@ap:contrario de 5.2.2; segundo o SED, "marcado maleficamente";
5.3.2. duccihna: contrario de 1.7; sem referencia no SED;
5.3.3. avacihna: sinonimo de 5.3.2; idem;
5.3.4. ava1ak;ata: sinonimo de 5.3.1; idem;
5.3.5. apacakuna, duhcakuna: conti'arios de 1.6; idem;
5.3.6. anistasucakacihna: ver 3.12; idem;
5.3.7. acubha1ak;ana: ver 5.1.3; idem;
5.3.8. acubhacihna: "sinal inauspicioso", idem;
5.3.9. arnaEgalacihna:"sinal de infelicidade"; idem;
5.3.10. upaliZga: contrario de litga, ver 3.4; abonado pelo SED como "um portento, fenomeno natural considerado como portador do mal".

..

..
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6. Prophecy

6.1. bhavisyatkathana: ver 2.2;
6.2. bhavi~yakathana,bhavikathana: ver 2 1;
6.3. bhavivisayakathana: "relato de coisas do futuroy7;
6.4. bhavi?yatpradarcana, bhavipradarcana: "previsao do futuro";
6.5. bhavisyaddarcana:
"visao do futuro";
.
6.6. pradarcana: ver 2.2;
6.7. bhUvivi;ayapradarcana : "previsao de coisas do futuro ";
6.8. bhavi;yatsUcaka: ver 1.8;
6.9. bhavini6pa;a: "visao do futuro";
6.10. agranifipaca: "visao do anterior";
6.11. siddhudeca: lit. "indicacao de poder"; quanto ao termo siddha: lit. "o que
foi ganho, conquistado, adquirido por meio de habilidades, dotado de faculdades sobrenaturais" (neste ultimo sentido, o SED remete ao termo siddhi, cujo significado tecnico
vem estudado na parte I1 deste trabalho), "sagrado, santo, divino; efetivo, poderoso,
miraculoso, sobrenatural"; "um ser semidivino de grande pureza e perfeicao do qual se
diz possuir as 8 faculdades sobrenaturais" elencadas na parte 11; "qualquer sabio, profeta ou vidente inspiradosm5;"qualquer figura sagrada ou grande santo (especialmente
aquele que atingiu um dos estados de beatitude, chamados salokya 'estar na mesma
esfera ou mundo', sam$ya 'estar proximo a uma divindade', sarupya 'estar com a
forma de uma divindade' e sayujya 'estar absorvido por uma divindade')"; "um grande adepto ou magico que adquiriu poderes sobrenaturais". Quanto ao termo composto
completo, o SED abona-o como "predicao de um vidente; alguem cujas predicoes sao
cumpridas, um profeta, um adivinho, alguem que preve a sorte".
7. Malediction

7.1. capa: "maldicao, praga, insulto, imprecacao, interdicao, proibicao" (SED);
note-se o termo c5pUstra, lit. "que tem como arma a maldicao" - designativo do
homem santo cujas maldicoes se exercem ate mesmo sobre as divindades;
7.2. abhicapa "maldicao, acusacao; calunia" (SED); capa "maldicao, imprecacao, praga" (SED); capana, capatha idem; paricupa "maldicao, insulto" (SED); akroca, akrocana "insulto" (SED); avakroca "imprecacao" (SED); upakroca "reprovacao, censura" (SED); bhartsana "ameaca, chantagem; maldicao" (SED); durvuhya
"linguagem insultuosa ou aspera" (SED), lit. "fala ruim; amaigalavacana, akalyanavacana, lit. "fala inauspiciosa"; amaGgaleccha, lit. "desejo inauspicioso"; maukhava "linguagem grosseira, difamacao, insulto, calunia" (SED).
8. Soothsaying

ver
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8.2. g a ~ a n aver
: 1.1;
8.3. d a i v a j h : lit. "conhecimento do daiva", ver 10.1.
9. Curse (Malediction)

9.1. capa: ver 7.1;
9.2. abhicapa, capatha, capa, capana, paricupa, akmcana, avakroca, bhartsana: ver 7.2;
9.3. @li: "fala injuriosa, invectiva, execracao" (SED);
9.4. mandava%ha: lit. "desejo infeliz".
1O. Termos para oeagenteda "adivinhacao"

10.1. daivajiia: lit. "que conhece o daiva", palavra importante no contexto em
exame. Segundo o SED, "pertencente aos deuses ou deles proveniente, divino, celestial", donde "fatal, dependente do destino" e tambem "vontade ou poder divinos, destino, fado, chame" (poderido-se, entao, traduzir daivnjna literalniente como "que conhece o
destino"; o SED, todavia, nao faz esse exercicio, nem aponta os termos proprios). Tambem
"uma divisao da Medicina que consiste no uso medicinal de encantamentos, preces etc."
O termo daiva entrou na formulacao de inumeros compostos lexicalizados importantes, dentre os quais vale citar (todos elencados no SED): daivak~la"feito por vontade divina", donde "natural"; daivakovida "familiarizado com os destinos do homem"
-no feminino, "uma mulher que ve a sorte"; daivacintaka "que reflete sobre o destino", um "astrologo"; daivacintu "fatalismo, astrologia"; daivalekhaka "astrologo,
homem que ve a sorte" (note-se que um lekhaka e "alguem quc escreve" - liga-se a
raiz LIKH "escrever") -, "alguem que faz calculos", ou entao "calculo"; daivavid
"astrologo" - lit. "que conhece o destino"; daivatyaya "perigo ou mal resultantes de
fenomenos naturais incomuns"; daivanurodhin "obediente ao destino ou a vontade
dos deuses";
10.2.1.Diviner
daivajiia, cakunapanl:aka, purvacihnaniriksaka, nimittajiia, paksigatihastarekhadilaksanad bhavisyatsiicaka;
10.2.2. Predictor
bhovikathaka, bhavi;yatkathaka, bhavipadvakt;, agra~adin,~urvavadin~,~r
darcaka, anagatapradarcaka, bhavivaktr, bhavidarcaka, daivajiia, nairnittika;
10.2.3. Pmgnosticator
purvasucaka, agrasucaka "que indica o que houve antes", pUrva1ak;a~ena
bhavisyatsucaka "que indica o futuro por sinais do passado"lbhavisucakalbhavidarcakalanagatadarcaka, pUrvalak;anajiia, purvacihnajiia;
10.2.4. Deforeboding
cgrasucaka;
anistasucaka, ani~tapradaryaka,~urvalaksanajiia,~UrvaliZ~ajiia,

..

..

..

..
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10.2.5.Foreteller
agravudin, bhavisyadvaktr, bhavisyadvadin, bhavivaktr, anagatajiiapaka "que
conhece o nao acontecido", pradarcaka, bhavidarcaka, daivajiia;
10.2.6. Pmphet
bhavisyadvaktr, bhavisyadvadin, bhUvivaQ, bhaviryatkathaka, bh&ikathaka,
pradaqaka, bhavisyatpradarcaka, bhavipradarcaka, bhavisyaddarcaka, bhavisiicaka, bhavisyatsucaka, anugatadarcaka, anagatavaktr, agranirupaka, "que desvenda
o que houve antes", pUrvanirUpaka, bhUviniGpaka, anagatajiiapaka, bhavijnapaka,
puravid "que conhece o passado", duradarcin, bhEvidarcin7, daivajiia;
10.2.7. Soothsayer
daivajiia: ver 10.1;
saihvatsan'ka: lit. "que conhece o ano"; um astrologo?;
savitrka: lit. "que conhece o movimento do Sol"; um astrologo?

O conceito de siddhi no Yogadarcana

Vinculado igualmente a catalogacao dos poderes divinatorios, comparece o vocabulo siddhi, em cuja acepcao geral - "qualquer habilidade, faculdade ou capacidade
incomum" (SED) -se enquadram varias das configuracoes semanticas das palavras listadas acima, mas de que importa, sobremodo, considerar o sentido tecnico, ioguico - "aquisicao de poderes sobrenaturais por meios magicos ou faculdade superior assim adquirida"
(SED) -, porquanto nele se pode entrever a "fabricacao" duma arte divinatoria particular.
Nao cabe, evidentemente, no ambito desta nota, uma exposicao do sistema yoga8.
Nao obstante, com vistas a fornecer o balizamento para a compreensao do conceito de
siddhi, esclareca-se que constitui esse sistema um dos seis darcana (lit. "ponto de vista")
em que se articula a especulacao filosofico-religiosa da India antiga, caracterizado metafisicamente pela concepcao dualista do universo, que se considera tecido pela integracao
entre "monadas vitais" (purusa) e "materia inerte" (prakrti) manifesta em tres "modalidades" @na), estando ambos os principios relacionados indissoluvelmente e condenados
a interminavel "ronda d e transmigracao" (sahsara).
Congregando praticas imemoriais, de datacao impossivel, embora certamente prearias, visa o Yoga, em suma, por meio de uma tecnica de ascese e um metodo meditativo, a propiciar a libertacao do principio g u r u s a , restituindo-lhe o carater de espirito
puro, imovel, sempiterno, consciencia especular de si mesmo.
Fixadas no ~ o ~ a s u t r $de
, PataIijali obra cuja reducao e atribuida aos seculos 111 ou
TV d.C., articulam-se as etapas que conduzem a libertacao referida. Congregam elas, num
processo hierarquico e progressivo: 1. adestramento da arte do refreio barna), a qual implica a recusa introjetada de matar, mentir, roubar, dar curso ao impulso sexual e apegar-se
a materia; 2. adestramento na arte da disciplina (niyama), a qual postula: asseio corporal,
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serenidade, ascese, estudo (da metafisica ioguica) e identificacao com Icvara (purusa
prototipo do praticante), a conquista das quais faculta a entrega aos exercicios seguintes: 3.
asana, poshim fisicas imoveis, desenhadas para possibilitar, no nivel do corpo, o termo
das flutuacoes mentais e dos turbilhoes da consciencia; 4. pracayama, exercicios respiratonos que visam a regularizacao do fluxo pneumatico, transformando-o em atividade controlada voluntariamente; e 5. ekagrata, concentracao totalizante num unico objeto, o qual
pode tanto ser fisico quanto conceitual. Conquistadas as etapas anteriores, que permitem a
concentracao unificada da psique, obtem-se acesso a 6. pratyahara, retraimento sensorial,
faculdade que consiste em cortar os vinculos dos orgaos de sensacoes com os objetos
externos e que propicia os recursos psiquicos para as etapas seguintes, consistentes de 7.
d h a r q a , fixacao do pensamento num unico ponto, a qual visa a "penetrar" o objeto visado,
assimilando-lhe as caracteristicas essenciais, e 8. dhyana, meditacao, formulacao de redes
conceituais articuladas em funcao das matrizes exaradas pela dhUra;a.
Cumpridas as etapas referidas, pode-se, entao, realizar a experiencia do samudhi,
extase ioguico, representado pelo triunfo da gnose contemplativa, a qual permite penetrar a essencia dos objetos e revelar a constituicao fundamental do ser, queimando-lhe
os vestigios sublirninares de vidas pregressas e detendo a acao inflexivel do mecanismo
transmigratono.
Epifenomenos do samadhi, manifestam-se, dessarte, os siddhi, os "poderes miraculosos", que fornecem a justificativa metafisico-psiquica para o dom da "adivinhacao", entendida esta segundo o repertorio fixado na nota anterior, e que assim se podem
catalogar, segundo o Yogasutra (cap. 111, aforismos 16-54):
1. Conhecer o passado e o futuro;
2. Conhecer as vidas anteriores, proprias e alheias;
3. Conhecer os estados mentais dos outros seres;
4. Possuir a arte da invisibilidade;
5. Conhecer a hora exata da morte;
6. Possuir a forca de um elefante;
7. Mediante a meditacao sobre o Sol, conhecer a constituicao do universo;
8. Mediante a meditacao sobre a Lua, conhecer a posicao e o movimento das
estrelas;
9. Conhecer a constituicao e o funcionamento do corpo;
10. Possuir a arte de suprimir os desejos de comida e bebida;
11. Possuir o dominio sobre os elementos; e
12. Possuir o dominio sobre a estrutura fisica do proprio corpo.
Quanto a este ultimo poder, afirmam tanto Vyasa 'O como Bhoja (ambos, exegetas do texto) que se manifesta ele em oito modalidades diversas, congregando poderes
de magnitude arqui-sobrenatural, a saber:
a) a ~ i m a n("diminuicao"), faculdade de reduzir o corpo a dimensao do atomo;
b) laghiman ("leveza"), faculdade de tomar o corpo tao leve quanto a la;
c) ganman ("peso"), faculdade de tomar o corpo tao pesado quanto se deseja;

---
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d) mahiman ("grandeza"), faculdade de aumentar a dimensao do corpo;
e ) p r a E m y a ("irresistibilidade"), faculdade de realizar todo e qualquer designio,
dobrando os obstaculos intervenientes;
f)T@va (ccsupremacia7'),faculdade de controlar as funcoes organicas e mentais;
g) vacitva ("dominio"), faculdade de submeter todo e qualquer ser a propria vontade;
h) kamavasayitva ("supressao da paixao"), faculdade de existir com isencao de
todo e qualquer desejo.
Tais os poderes que a tradicao do Yogadarcana confere ao devoto que se entrega
a pratica prescrita. Elucubracao bizarra desprovida de senso ou recusa onipotente de
aceitar os limites da condicao humana - nao cabe aqui definir-lhes o carater. Registre-se, no entanto, que, na historia da tradicao sanscrita, cumpre o homem-deus, o
siddha, dotado de faculdades miraculosas, uma funcao nuclear, exibindo-se como formalizacao de um ideario fojado coletivamente. (Leiam-se, nesta optica, as bio-hagiografias de Buddha, Jina, &Znuja, Gandhi ...)
Seja como for, o convivio com o limiar da sobrenaturalidade representa uma das
arraigadas formas do imaginario indiano. E o que atestam os passos literarios consignados a seguir.

A "adivinhacao" na literatura sanscrita

Multiplas sao as passagens literarias que evocam aspectos particularizados da
"adivinhacao". No que segue, procura-se exemplificar tais aspectos, enquadrando-os
numa sumaria tipologia tripla, caracterizada por a) pressentimentos e premonicoes,
b) predicoes e maldicoes e c) sinais de boa sorte, e estudando-se a ocorrencia desses
tipos numa mesma obra (Abhijnanacakuntalam, de Kalidasa), no proposito de verificar-lhes a funcao narrativa e dramatica.

A. Pressentimentos e premoniciles

Enquadram-se aqui os passos que implicam percepcoes impositivas, acompanhadas de sensacoes fisicas perturbadoras, relativas a acontecimentos futuros, que, na sequencia dramatica, inevitavelmente vem sempre a se cumprir.
A. 1.Mrcchakatikam, de Cudraka, drama do seculo I1 a.C.
No nono ato, lamenta-se C-arudatta a caminho do tribunal, onde sera julgado por
um crime que nao cometeu:
O corvo crocita com voz aspera, os criados do Ministro chamam por mim repetida-

mente e meu olho esquerdo treme com violencia: tais sinais de mau agouro [animit-
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ta, ver 3.8, supra] deixam-me ansioso. [Caminhando e olhando a frente.] Esse
corvo, pousado numa arvore desgalhada e voltado para o sol, aponta-me o olho
esquerdo. Nao ha duvida de que uma homvel calamidade caira sobre mim. [Olhando para outra direcao.] Ah! Uma serpente! Essa enorme serpente, que estava atravessada em meu caminho, fuzila-me de odio, com os olhos fixos em mim, o corpo
negro como carvao, a lingua vibrando para fora da boca, as quatro presas brancas a
vista Os meus pes estao soldados ao chao, e neste nao ha lama alguma. Meu olho
esquerdo treme, e tanlbem meu braco esquerdo. E eis ai um outro passaro gritando
sem parar. Tudo isso indica a mais tenivel morte -nao L4 nenhuma duvida.
[Aotentar entrar no recinto da Corte &Justica; perturbado, bate a cabeca naporta:]
Ai de mim!Ainda outm [sinalde mau agouro].Meu olho esquerdo treme, o corvo gnta,
a serpentebana o caminho. Que o destino [dnntata,ver 10.1,supra] me seja favoravel!l2

Ao cabo do tenso julgamento, e Carudatta condenado injustamente a morte, por
intriga de adversarios.
6. Predicoes e maldicoes

Cabem aqui as passagens que incluem previsoes positivas (no caso de predicoes)
e negativas (no caso de maldicoes) sobre acontecimentos futuros, que, no desenvolvimento narrativo, igualmente vem a se efetivar.
B. 1 . Dacakurnaracarita, de D a n h , romance do seculo VI (ou VII) d.C.
Tendo o rei Rajahariisa desaparecido numa batalha, Vasumati, sua esposa, pretende por fim a vida. Os Ministros e o Capelao tentam dissuadi-la, dizendo-lhe:

O bendita Rauiha, a morte do Rei e incerta. Alem disso, habita teu utero um pnncipe belo e delicado que, como disseram os crstrologos [daivnjncrknthita,ver 10.1,
supra], devera exterminar o inimigo, inchado de orgulho, e sera o supremo senhor
de toda a Terra. Sendo assim, e improprio de tua parte dares cabo a vida agora.13

B .2. Dacakurnaracarita
Um bramane, transfigurado em cisne, medita, assentado sobre um lotus. Perturbado pela interferencia do rei Cambu, lanca-lhe, furioso, as seguintes palavras:
Rei, dado que tu, orgulhoso de tua soberania, me insultaste, sem qualquer motivo,
quando eu, devotado ha muito ao estudo, estando imerso em contemplacao, gozava
de,suprema felicidade neste lotus, sofreras as agonias da separacao de tua amada,
como castigo por esse ato reprovavel. [...I Rei, nao recaira sobre ti, nesta vida, o
fruto dir maldicao [capaphala, ver 8.1, supra]. Mas, devido a infalibilidade de
minhas palavras, seras, em tua proxima vida, o amado do cisne-feniea em que me
transformarei] de belos olhos de lotus. Por dois meses acorrentado, como castigo
por me pertubares agora por dois atimos, sofreras a angustia da separaciio de tua
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amada e so depois desfrutaras os prazeres de um reino, em companhia de tua amada,
por longo tempo.14

B.3. Meghaduta, de Kalid&, poema do seculo V d.C.
Um certo YaGas [ser semidivino, encarregado da guarda dos jardins e dos tesouros], que negligenciara por completo o cumprimento de seus deveres, tendo sido por
esta razao privado do poder de grandeza [mahiman, ver 11, supra], devido a maldicao [cupa, ver 8.1, supra] lancada por seu mentor, segundo a qual deveria ele
sofrer por um ano a dor pela separacao de sua amada esposa, instalou-se nos eremiterios das encostas do Ramagiri [...I.l5
Compreende-se, na passagem, a enfase aposta na explicitacao da maldicao lancada ao
Yaksas, considerando-se o nucleo tematico da obra - a nuvem mensageira dos amantes.
Conservando o Yaksas a posse do siddhi mahiman, poderia ele alcancar com facilidade a
esposa ou dela ter noticias, por meio da concentracao mental.
B.4. Malavikagnimitram, de Kalidasa, drama do seculo V d.C.
Malavika, criada da rainha Dharig, desperta a paixao do rei Agnimitra, mas a
aproximacao entre ambos e travada por impedimentos de casta. Depois de inumeras
peripecias, revela-se, ao final, a verdadeira origem k:atriya da suposta criada:
Senhor, ouvi. Esta jovem, vivendo ainda seu pai, foi informada em minha presenca,
por um sabio dotado de poderes sobrenaturais [sidAadecena sadhuna, ver
6.1.11, supra], num festival em honra de uma divindade, de que, durante um ano,
deveria permanecer na condicao de sem, apos o que desposaria um homem da
mesma casta. Estando ela ao vosso servico e cumprindo assim a profecia [adeca,
ver 6.1.11, supra], aguardarei o momento oportuno [para revelar a origem de Malavika] e penso que agi de modo correto.'"

B.5. RatnUvali, de Harsa, drama do seculo VI1 d.C.
A rainha =avadatta, esposa de Vatsa, conta, entre as suas servas, com os cuidados de Sgarika, por quem o rei esta apaixonado. Ao final, descobre-se que a serva e,
na verdade, Ratnavali, filha do rei de Sihhala, e que, a seu respeito, rezava umaplfecia (pratyaya, ver 3.8, supra) de um prognosticador (siddhadeca, ver 6.1.11, supra)
dando conta de que desposana ela no futuro um cakravartin, um "soberano universal"."
C. Sinais de boa sorte

Desenhos, tracos e sinais impressos no corpo, geralmente nas maos, indicando a
excepcionalidade do ser que os apresenta. Configuracao especifica da carta astrologica,
assinalando a posse de faculdades particulares. Conformacao incomum da natureza,
traduzida por sinais inusitados que autorizam a consecucao de um ato.
C.1. Dacakumaracarita
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Prossegue o relato de B. 1, supra:
Entao, completada a gravidez, asu uma&, em boa hora, deu a luz um filho dotado
de todas as marcas auspiciosas [ s a k a l a l + a ~ ~ i t acf.
, 1.5, supra, lak~ana].'~

..

C.2 Dacakumaracarita
Rajavahana, filho de Vasumati e Ejahanisa, ja adulto, engajado na tarefa de restaurar um reino usurpado, dirige-se a uma floresta:
R'?jav2hana, divisando bons augurios e passarosfaustos no caminho [maEgalasiicakah cubhacakunah vilokayan, ver 1.6 e 5.1.4, supra], avancando um certo
trecho, adentrou o coracao da floresta de vidhya. lg
C.3. Dacakumaracarita
Um bramane, disfarcado e m "adivinho" (kartantiko nama b h u t ~ apercorre
~ ~ , as
estradas a cata de uma esposa dotada das qualidades por ele exigidas. Avistando uma
jovem, observa-a de alto a baixo e percebe que
suas maos - as palmas e os dedos vermelhos - estao marcadas com varios desenhos auspiciosos [pucyalekh$l], (ais como irigo, peixe, lotus, vaso etc."
C.4. Mrcchakatikam
N o sexto ato, representa-se o embate entre varios oficiais de policia, um
dos quais, Candanaka, assim s e expressa, caracterizando o adversario prestes a
sucumbir:
Quem tem o Sol na oitava casa? Ou a Lua na quarta? Ou Venus na sexta? Ou Marte,
o filho da Terra, na quinta? Digam-me: Quem tem Jupiter na sexta casa? Ou Saturno, o filho do Sol, na nona?23
C.5. Mrccha@ikam
No setimo ato, Carudatta, que pertence a casta dos bramanes, exclama, ao avistar
um monge budista:
Como?! Diante de mim, a visao de um monge budista, um sinal de mau
augurio?! [anabhpdayika, abonado pelo SED como "niio auspicioso, infeliz, de mau
C.6. Mrcchakatih-am
N o oitavo ato, um viia ("dandi"), passando por uma rua, presencia u m a cena
nefasta:
Oh! Uma arvore caiu em meu canunlio! E, quando caia, matou uma mulher. O
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maligna! Que perversa acao cometeste! O olhar da mulher morta por tua queda nos
traz azar! Eis um sinal de mau agouro [animitta,ver 3.8, supra].25

A "adivinhacao" em Abhijiianacakuntalam

A obra em epigrafe, de autoria de Kalidasa (seculo V d.C.), constitui um dos mais
prestigiados dramas do teatro indiano classico. Varias sao as razoes que lhe justificam o
renome. Por um lado, tem ela, como nucleo narrativo, a historia mesma do personagem
basilar da constituicao da indianidade, a saber, Bharata, filho do rei Dusyanta e de
Cakuntala, de cujo nome deriva ate mesmo a designacao atual da Republica Indiana
(Bharata). Por outro lado, integrando-se na modalidade nafaka, o genero literario mais
cultivado no teairo classico, caracterizado pela articulacao dos cinco sahdhz (''juncoes":
unidades estruturais resultantes da soma de uma "materia prima" acional e um "estado
de espirito") prescritos pelos tratados de dramaturgia, utiliza ela com virtuosidade todos os 64 "motivos" dramaticos (azga) catalogados pelos mesmos tratados, devendose ressaltar que constitui imperativo estetico a utilizacao de apenas 23 de tais motivos.
Ademais, apresenta ela brilhante desenvolvimento narrativo, porquanto lanca mao de
varias estrategias dramaticas, uma das quais baseada no recurso ao tensionamento aciona1 obtido pelo emprego dos motivos relacionados a "adivinhaca~'~.
No que segue, reproduzem-se os episodios vinculados aos motivos em questao.
1. Numa floresta, prepara-se o rei Dusyanta para alvejar uma gazela. No instante
em que tensiona o arco, e interrompido por um bramane, acompanhado por discipulos,
o qual lhe pede que detenha o gesto, por ser sagrada aquela parte da floresta, estando os
animais sob a protecao do eremiterio. O rei obedece.
Diz, entao, o eremita, em tom profetico: Tal gesto e bastante digno de vos, o
descendente de Puni. Que tenhais um filho adornado de todas as virtudes, soberano do
mundo".26
Fazendo eco as palavras do eremita, repetem os discipulos, erguendo as maos
(gesto fausto de bendicao): "Que tenhais um filho, o soberano do rn~ndo."~'
Ressalte-se, aqui, a importancia dramatica da repeticao do nucleo da profecia por
vozes em coro, acompanhada por gesto de bencao.
2. Aceitando o convite do eremita, o rei dirige-se ao eremiterio, onde tera alojamento. Ao aproximar-se do local, "age como se tivesse percebido um augurio [nimittam, ver 1.3.8, supra]"
e diz:
Este eremiterio e tranquilo, mas meu braco estremece. Como pode isso acontecer num
local como este? Bem dizem que ate mesmo os portoes dos eventos predestinados
[bhavitavya,lit "que devem acontecer no futuro"] se abrem em todos os lugares.28
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3. No eremiterio, Dusyanta conhece Cakuntala, filha adotiva no bramane Kacyapa
e de Gautami, e filha natural do bramane Kaucika e da ninfa Menaka. Apaixonam-se.
Casam-se por consentimento mutuo. Dusyanta retoma a Corte, prometendo voltar em
breve. Deixa um anel, com o seu nome gravado. Passa o tempo. Numa ocasiao, Cakuntala, recostada a porta de sua casa, sonhando com Dusyanta, nao ouve o pedido de
hospitalidade feito por um bramane errante. Furioso com a ofensa involuntaria de Cakuntala, lancando-lhe uma maldicao (captva, forma absolutiva da raiz CAP, de que
deriva o termo c e a , ver 1.7.1, supra), condena a jovem a ser esquecida por aquele com
quem sonhava. Intercedem as criadas e obtem do bramane um abrandamento da maldicao. Diz ele: "Nao posso voltar atras em minhas palavras. Todavia, a visao do anel
suspendera o efeito da maldicao [capa]."29
4. Dada a ausencia prolongada de Dusyanta, e estando Cakuntala gravida, decide
Kacyapa enviar a filha a Corte. As criadas, que ocultaram de Cakuntala o episodio da
maldicao, enfeitam-na com adornos auspiciosos tirados de um vaso contendo objetos
auspiciosos (maiigalapatra, ver 1.5.1.4, supra). Chegam meninos do eremiterio portando presentes oferecidos pelas arvores da floresta: uma veste auspiciosa (mafigalya,
de maEgala) de seda, branca como a lua, laca vermelha para passar na sola dos pes e
guirlandas de flores, a proposito das quais diz uma das criadas: "Esse dom indica que
desfmtaras a soberania na casa de teu marido."30
5. Recomendam as criadas a Cakuntala que mostre o anel a Dusyanta, sem explicar a ela a necessidade desse gesto. Diz Cakuntala: "Treme a parte esquerda de meu
corpo [ver A. 1, supra] em face desse risco."31
6. Cakuntala chega ao palacio de Dusyanta, acompanhada da mae e dos irmaos. Diz:
[percebendo um augurio (nimitta, ver 1.3.8, supra)]."Oh! Por que treme meu olho
direito?"
ver
Gautami, percebendo o sinal nefasto, diz a filha: " A ma-sorte [ama~gala,
1.5.1.4, supra] seja afastada. Os deuses da Casa de teu marido te proporcionem coisas
boas [sukha,termo generico de felicidade^."^^
7. Sob o jugo da maldicao, Dusyanta nao reconhece a esposa, em cena dramatica,
marcada pelo tenso dialogo entre a mae e os irmaos de Cakuntala e o rei. Intervem o
capelao, que, para solucionar o impasse, diz:
Que esta senhora more ate o parto em minha casa. Se me perguntares por que digo
isto, explico que os sabios dizem que teras um filho marcado, ao nascer, com o
signo da roda do carro [cakravartin,ver nota 311. Se a crianca nascer com essa
marca [lakana, ver 1.1.5, supra],a mae sera aceita no gineceu. Caso conirario,
devera ser devolvida ao pai.33
8. Confiada ao capelao, cakuntala desaparece, arrebatada por uma emissaria de
~ e n a k aEntrementes,
.
um pescador recolhe o anel que Cakuntala perdera ao banhar-se
num rio durante a viagem. Levado ao rei, o anel dissipa a maldicao. Dusyanta mortifica-se. Passa o tempo. Regressando de uma batalha no ceu contra os inimigos do deus
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Indra, Dusyanta dirige-se a morada de Aditi e M z c a . Ai encontra e reconhece o filho.
Reconcilia-se com cakuntaia. Rememoram-se as acoes anteriores, salientando-se o efeito
cruel da maldicao [capa]. Por fim, Marica, tomando a palavra, profetiza sobre o destino do filho do nobre casal:
Ele sera um soberano universal [cakravarfin]nos dias futuros. Guerreiro incomparavel, atravessara o oceano num carro e conquisma toda a Terra. Aqui e chamado
de Sarvadamana, porque a tudo doma. Sera depois chamado de Bharata, porque sera
o sustentaculo do mundo.34
Para iinakm, algumas observacoes adicionais sobre o uso literano da "adi*ao".
1. Conforme prescrevem os manuais de dramaturgia, deve toda peca, seja o genero a que se vincule ela, iniciar-se por uma estrofe augural, denominada nandi (lit.
procedimento que tem por objetivo obter de Civa, pa"prosperidade", "feli~idade")~~,
trono do teatro e alvo da estrofe, a graca de uma representacao correta. Assim tambem,
deve toda peca encerrar-se por uma fala igualmente augural bracasti, lit. "proveito"),
devotada, esta, no entanto, nao a companhia dos atores, mas a plateia, para a qual se
solicita a protecao dos deuses.
2. Bons augurios promete igualmente o-trecho terminal do sarga I do "Livro das
Origens" do epico Ramayar.za:
Esta historia sagrada, que os pecados aniquila, que e santa e semelhante aos Vedas,
aquele que a contar livre ficara de suas faltas. Esta lenda de renome faz viver o
homem que a recita, rodeado pelos filhos, pelos netos e por numeroso cortejo, e o
engrandece no ceu, por ocasiao de sua morte. O bramane que a recita adquire o
imperio da eloquencia; o Qatriya, o dominio do mundo; o vaicya ve o seu comercio prosperar, ate mesmo o cudra, ouvindo-a, obtem uma situacao superior.36
Preocupacao semelhante percorre as estrofes findantes do epico Mahubharata,
cujo cloka final reza o seguinte:
Tal e a histona do epico. Todo aquele que o ouvir integraimente purificado sera por
completo. Purgadas serao suas culpas, como a escuridao pelo Sol. E gozara ele o
reino de Visny tal se o proprio Visnu fosse.37

.
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3. Quanto aos ~ u r @ a ~ textos
*,
que integram igualmente a massa das narrativas
epicas, recorrem eles a curiosa estrategia redacional, descrevendo como profecias eventos historicos ja transcorridos - transmutando, portanto, o historico em possibilidade,
e o real em termo ideal concretizado. Articula-se, desse modo, um jogo entre texto e
leitor, encarregando-se este de "adivinhar" no presente a conformacao das virtualidades preteritas contidas naquele.
4. Tracos messianicos fornecem os fundamentos de formulacao do mito de V i s y
mote de inumeras obras.39Encarnando periodicamente a fim de conjurar situacoes cao-
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ticas, voltara a divindade -preveem todos os seus adeptos - sob a forma do avatara
equestre Kalkin, incumbindo-lhe destruir o mundo atual, no fito de conferir-lhe nova
ordem cosmologica.
A diversidade, como se pode perceber, marca o universo da "adivinhacao" nas
vertentes do pensamento indiano. Um traco de uniao, no entanto, congrega-lhes as manifestacoes - a saber, o primado da palavra enquanto suporte dos atos divinatorios e
enquanto instrumento de nomeacao pletorica dos fenomenos percebidos sobrenaturalmente por merce dos siddhi.
Matriz do real, catalogo do possivel, exerce, de fato, a palavra um papel cmcial
nas manifestacoes divinatonas, porquanto se integram estas na morfologia geral do
sagrado40, a qual, no ambito d a cultura da India classica, nao se pode conceber desvencilhada da correlata articulacao verbal.
O poder sacramental da palavra -portanto, o poder de saturar o real de plena significacao -,eis, de fato, uma das linhas de forca fundamentais do pensamento indiano. Conforme pontifica o tratado de estetica Kavyayi.akaca I, 2, de ~ a m m a t a : ~ ~
Fama
Fortuna
Saber miudo
Termo do Mal
Gozo diario
O Ser d a Amada
- O poema e
O poema faz

Notas
1- As citacoes e referencias obedecem a 4a cdicao indiana, de 1976, da Molilal Banarsidass,
Delhi.
2- As citacoes e relerencias obedecem a edicao de 1974, da Motilal Banarsidass, Delhi.
3- Idem, p. vii: "Na verdade, para os propositos de composicao em prosa ou traducao,
aconseiha-se ao estudante escolher a palavra saiscnta que esta em primeiro lugar na lista, ou
pelo menos fazer sua selecao entre os primeiros equivalentes enumerados."
4- A passagem faz parte de uma enumer~caode "ladroes que se mostram em publico": "os que
recebem suborno por chantagem ou mentira, os jogadores, os ~~~angaladecayrtta,
os
falsificadores e os ilqai?ika". Nao hii convergCncia, entre os tradutores do texto para os
significados dos termos nao traduzidos aqui. Para G. Buhler, The Laws of Manu, os
mangaladecav.rtta sao "tliose men who live by teaclung the perfomance of, or by performing
for others, auspicious ceremonies" ou "men who live by reciting auspicious hyrnns"; para A. L.
Deslongchamps, Lois de Manozc, sao "les discurs de bonne venture". Quanto ao segundo termo,
ihanika: para BWer, trata-se de um "forluiie-teller"; para Deslongcliamps, "un chiromancien".
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Vale dizer que o SED abona apenas a primeira traducao de Deslongchamps e a segunda de
Buhler.
5- Convem, aqui, alerta para a impropriedade - cometida com muita frequencia nos meios
sanscritistas e, com maior regularidade, nas obras de mera divulgacao de informacoes relativas a
cultura indiana antiga - de se traduzir o termo
como "vidente", seguindo as solucoes
inglesa e francesa que o dao como equivalente a, respectivamente, seer e voyant. A etimologia
do termo sanscrito nao oferece nenhuma base para essa operacao: deriva ele da raiz RS, que da
ideia de "movimentacao no espaco" - donde "ir, movimentar-se, caminhar, andar, vaguear".
Derivando dai,
significa literalmente "um andarilho". E devia ser este, realmente, o estatuto
de um [;i na India antiga: uma classe de bramanes que compunha poemas (reunidos depois na
coletanea chamada Rgveda) e caminhava de aldeia em aldeia recitando-os, ou cantando-os, em
cerimonias rituais ou em justas poeticas. Se, todavia, como quer a tradicao mistica hindu (com
base na qual se f i m os termos ingles e frances, iributarios estes de uma equivocada
compreensao dos siddhi referidos no Yogadarcana -ver parte 11), esses poemas foram escritos
no eter pelas divindades e ouvidos (cruti "audicao" chama-se com efeito a tradicao memorizada
dos textos iniciais revelados) por esses poetas, essa "revelacao" aponta certamente para fatos e
fatores ligados a estrategia de dominacao aria no periodo vedico ou a uma concepcao bastante
original da inspiracao poetica - mas nao deve encaminhar a reflexao para questoes ligadas a
"adivinhacao".
6- Os termos vakt e vadin sao formas sinonimas de kathaka, "aquele que fala sobre".
7- O termo darcin e forma sinonima de @ra-) darcaka.
8-Para uma introducao acurada ao Yogadarcana, ver Mircea Eliade, Le Yoga -Imrnortalite et
Liberte.
9- Baba, 1979, passim.
10- Baba, 1979, ad III,44.
11- Eliade, 1975, p. 97 nota.
12- CGdraka, 1972, p. 323-5.
13- Da@$ 1979, p. 9 (devanagari) e 6.
14- Da@n, 1979, p. 47 (devanagari) e 32-3.
15- Kalidasa, 1974, p. 2-4.
16- I(alid%a, 1977, p. 155.
17- Harp, 1933, p. 5.
18- Da@% 1979, p. 12 (devanagari) e 8.
19- Dandin, 1979, p. 23 (devanagari) e 15.
20- ~ e & d o o SED, urn Ertantika e um astrologer, umfortune teller.
21- Para o SED, trata-se de "sinais de boa sorte". Quanto ao desenho do trigo, indica ele,
conforme sua localizacao, abundancia de riqueza, farta progenie masculina, boa sorte etc.
22- Dandin, 1979, p. 158 (devanagari) e 112.
23- CU&&~, 1972, p. 229. As posicoes planetarias, no caso, assinalam, especificamente: Sol na
oitava: morte; Lua na quarta: aflicao do estomago; Venus na sexta: desagregacao mental; Marte
na quinta: destruicao e perdas; Jupiter na sexta: sofrimento e aflicao causadas por inimigos; e
Saturno na nona: perda de riqueza, indigencia.
24- CUdraka, 1975, p. 25 1.
25- Gdraka, 1972, p. 291.
26- No original, cakravartin, utilizado, aqui, delibemdamente, em sua dupla acepcao de
"soberano do mundo" e "[marcado pelo sinal da] roda do carro", ou seja, um sinal fausto de
soberania, conforme sera explicitado nos atos V e VII.
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27- Kalid%a, 1972, p. 11.
28- Kalida~h1972, p. 15.
29- lGialid%a, 1972, p. 17.
30- ICadasa, 1972, p. 109.
3 1- Glid%a, 1972, p. 123.
32- Kalidk~,1972, p. 139.
33- K&d%a, 1972, p. 157.
34- Kalidah, 1972, p. 243-5.
35- A proposito, leia-se o seguinte comentario de Sylvain Levi, 1963, p. 131-2: "le mot n a n Z
semble indiquer une idee de conunencement heureux: le poteau de Ia porte s'appelle nandikii; et
chez les Jainas, nundi designe une ceremonie d'introduction aux cravaga-ktyiini, a l'expose de
Ia doctrine, a Ia recitation des aZgas; un des sutras jainas est intitule Nandisutra, et Weber le
traduit: Introduction destinCe a porter bonheur. Pour assurer nueux le succes de Ia benediction, i1
faut y faire entrer les mots de bon augure, tels que: le bilva, la conque, le lotus, le kokila, le lis,
et surtout le nom de la lune, car c'est elle qui contient l'ambroisie, le meilleur des rasas
(liquides et sentiments), et quand Ia lune est satisfaite, le rasa coule en abondance".
36- V h i k i , 1963, p. 100.
37- Lal, 1980, p. 370.
38- Assim, por exemplo, o Pi;ppurana.
39- Por exemplo,Mahabharata XII, 12941 e seq.; Raghuvahca m,36 e V, 24; Gitagovinda I, 1.
40- A proposito, ver Mircea Eliade, Tratado de historia das religioes e O sagrado e o profano,
passim.
41- Marnmata, 1965, p. 6 . Traducao dos autores.
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RESUME:Les auteurs ont pretendu un rapprochement, a partir de quelques sources
litteraires sanskrites, de plusieurs aspects rapportant au concept de "divination".
Dans Ia premiere partie, avec un examen d u Iexique sanskrit de Ia "divination", on
articule un repertoire de Ia pratique cotidienne en question. Ensuite, on etend I'examen pour I'ambiance propre au Yogadarcana. Finalement, moyennant un choix de
passages extraits de Ia litterature sanskrite, on donne des situations exemplaires de
Ia frequentation etroite avec les aspects divers de Ia "divination" et son emploi dans
Ia trame discoursive des narratives.
MOTS CLES: Litterature sanscrite, lexicologie sanskrite, divination en inde antique,
siddhi, yogadarcana, theatre sanskrit.

