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Traduza o texto a seguir, mostrando: 

a) declinação das formas nominais (caso, gênero, número); 

b) declinação das formas verbais (raiz, prefixos, tempo/modo, pessoa, número, 

voz); 

c) indeclináveis: advérbios, conjunções, absolutivo, infinitivo. 

d) Tradução do texto. 

 

 

Declinação das formas nominais:
1
 

 
forma nominal  caso   gênero  número tradução 

bṛhadçva  nominativo  masculino singular  nome próprio 
rājan   nominativo  masculino singular  rei 
nala   nominativo  masculino singular  nome próprio 
nāman   acusativo  neutro  singular  por nome 
vīrasena  composto nominal2 masculino singular  nome próprio 
suta   nominativo  masculino singular  filho 
balin   nominativo  masculino singular  poderoso 
upapannas  nominativo  masculino singular  dotado de 

guṇais   instrumental  masculino plural  boa qualidade 

iṣṭais   instrumental  masculino plural  almejado 
rūpavāt3     masculino   formoso 
açva   composto nominal masculino singular  cavalo 
kovida   nominativo  masculino singular  experimentado 
vidarbha  locativo   masculino plural  montes de 
          Vidarbha 
bhīma   nominativo  masculino singular  nome próprio 
bhīma   composto nominal masculino singular  extrema 
pārakrama  nominativo  masculino singular  coragem 
çura   nominativo  masculino singular  herói 
sarva   composto nominal masculino singular  todo 

guṇais   instrumental  masculino plural  qualidade 
yukta   nominativo  masculino singular  provido 
prajākama4  nominativo  masculino singular  desejoso de 
          descendência 
tad (sa)   nominativo  masculino singular  ele  
a+prajā5  nominativo  feminino plural  sem progênie 
prajā   composto nominal feminino plural  progênie 
tad (sa)   nominativo  masculino singular  ele  
artha   locativo   masculino singular  objetivo 
yanata   acusativo  masculino singular  esforço 
 

                                                             
1
 Para facilitar a correção colocamos as formas nominais na ordem em que elas aparecem no texto 

original. Não seguimos, portanto, a ordem alfabética do sânscrito nem do português. 
2 Os compostos nominais não apresentam o morfema flexional de caso e podem, virtualmente, 
estabelecer qualquer relação sintática com o termo no qual estão ligados. Neste caso, a relação é 
genitiva. 
3 Não encontramos o caso de declinação. 
4
 Composto de prajā+kama 

5
 O prefixo {a-} tem a mesma função do alfa-privativo no Grego. 



susamāhita  nominativo  masculino singular  muito  
          interessado 
tad (tam)  acusativo  masculino singular  ele/este 

brahmarṣi  nominativo  neutro  singular  sacerdote  
          superior 
damana  nominativo  masculino singular  nome próprio 
nāman   acusativo  neutro  singular  por nome 
bhārata   vocativo  masculino singular  nome próprio 
tad (tam)  acusativo  masculino singular  ele/este 
tad (sa)   nominativo  masculino singular  ele  
bhīma   nominativo  masculino singular  nome próprio 
prajākama  nominativo  masculino singular  desejoso de 
          descendência 
dharmavid  nominativo  masculino singular  conhecedor do 
          Dharma 

mahiṣī   instrumental  feminino singular  rainha 
rājendra6  composto nominal masculino singular  rei de Indra  
satkāra   instrumental  masculino singular  hospitalidade 
tad (tasmai)  dativo   masculino singular  ele/este 
prasanna  nominativo  masculino singular  favorecido 
damana  nominativo  masculino singular  nome próprio 
sabhārya  dativo   feminino singular  esposa de 
          alguém 
vara   acusativo  neutro  singular  recompensa 
kanyā   composto nominal feminino singular  filha 
ratna   acusativo  masculino singular  preciosa 
kūmarān  acusativo  masculino plural  filhos 
tri   acusativo  masculino plural  três 
udāra   acusativo  masculino plural  nobre 
mahāyaça7  acusativo  neutro  plural   de grande  
          renome 
damayantī  acusativo  feminino singular  nome próprio 
dama   acusativo  masculino singular  nome próprio 
dānta   acusativo  masculino singular  nome próprio 
damana  acusativo  masculino singular  nome próprio 
suvarcasa  acusativo  masculino singular  glorioso 
upapanna  acusativo  masculino plural  dotado de 

guṇais   instrumental  masculino plural  qualidade 
sarvais   instrumental  masculino plural  todo 
bhīma   acusativo  masculino plural  extraordinário 
parākrama  acusativo  masculino plural  coragem 
damayantī  nominativo  feminino singular  nome próprio 
rūpa   instrumental  neutro  singular  beleza 
tejas   instrumental  neutro  singular  brilho 
yaças   instrumental  neutro  singular  glória, fama 
saubhāgya  instrumental  neutro  singular  sorte 
loka   locativo   masculino plural  mundo 
yaças   acusativo  neutro  singular  glória, fama 
 

                                                             
6 Composto de “raaja+indra” 
7
 ṭrata-se de um composto: grande+glorioso 



sumadyama  nominativo  feminino singular  de gracioso 
          talhe 
tad (tām)  acusativo  feminino singular  ela 
vayasi   locativo   feminino singular  juventude 
prāpta   dativo   feminino singular  chegada a 
dāçī   genitivo  feminino plural  escrava 

samalaṁkṛtā8  acusativo  feminino singular  rodeado 
çata   nominativo  neutro  singular  cem 
çata   nominativo  neutro  singular  cem 
sakhī   genitivo  feminino plural  amiga, dama de 
          companhia 
çacī   acusativo  feminino singular  mulher de 
          Indra 
bhaimī9   nominativo  feminino singular  nome próprio 

abharaṇa  composto nominal neutro  plural  enfeite, adorno 

bhūṣita   nominativo  feminino plural  enfeitada 
sakhī   composto nominal feminino plural  dama de  
          companhia 
madhya  locativo   neutro  singular  centro, meio 
anavadhya  composto nominal feminino singular  imaculada 

añgī10   nominativo  feminino singular corpo 

vidyud  nominativo  masculino singular relâmpago 

saudāmanī  nominativo  feminino singular nuvem 

nala   nominativo  maculino singular nome próprio 

naraçārdūla11  nominativo  masculino singular homem 

          corajoso 

loka   locativo  masculino plural  terra, mundo 

apratima  nominativo  masculino singular incomparável 

kandarpa  nominativo  masculino singular nome próprio 

rūpa   instrumental  neutro  singular beleza 

mūrtmat  nominativo  masculino singular encarnado 

tad (tasya)  genitivo  feminino singular dela 

                                                             
8
 Imaginamos também ser possível a forma verbal sam-alaṁ-kṛ, na qual o prefixo “sam” indica 

“totalidade” e “alaṁ” indica abundância.  Com o “a” breve, o adjetivo não acompanhava o restante dos 
substantivos da frase.  
9 Não encontramos no vocabulário e, após desconsiderar formas como “um possível radical BHE em 

grau longo conjugado na primeira pessoa do presente, voz ativa” ou ainda “um samdhi interno formado 

por combinações vocálicas como a/āāāā + e/ai”, encontramos em um dicionário Sânscrito-Catalão a 

indicação de que Bhaimii é outro nome de Damayantii. O link e a referência bibliográfica estão indicados 
no final do trabalho. 

10 No texto, o termo é a&&&&gii. A forma não foi encontrada no dicionário. ṭraduzimos o presente composto 

nominal “de corpo imaculado” por “virgens” 
11

 Composto nominal formado pelos substantivos “naara” (homem) e “çaarduula” (leão) 



samīpa   locativo  masculino singular presença, 

          vizinhança 

nala   acusativo  masculino singular nome próprio 

nai'adha  gentinivo  neutro  singular nome de lugar 

samīpa   locativo  masculino singular presença, 

          vizinhança 

damayantī  acusativo  feminino singular nome próprio 

açakhuvat  nominativo  masculino singular incapaz 

nala   nominativo  masculino singular nome próprio 

kāma   acusativo  masculino singular desejo 

h(da   instrumental      coração 

pura   composto nominal masculino singular quarto das  

          mulheres 

samīpa   locativo  masculino singular próximo 

stha   locativo  neutro  singular que está 

          situado 

vana   locativo  neutro  singular bosque 

 

 

 

 

 

Declinação das formas verbais: 

 

Raiz  tempo  pessoa número voz forma 

VĀC:  perfeito  terceira singular V.A. uvāca 

AS  imperfeito  terceira singular V.A. āsīt 

TUS  perfeito perifrástico terceira singular V.A. to'yām āsa 

K6  imperfeito  terceira singular V.A. akarot 

GAM12  imperfeito  terceira singular V.A. abhyagacchat 

DĀ  perfeito  terceira singular V.A. dadau 

                                                             
12

 Prefixos: “abhi” > movimento contra, “aa” > movimento em direção ao sujeito. 
 Por samdhi: abhiaagam> abhyagam 



ĀP13  perfeito  terceira singular V.A. prāpa 

ĀS14  imperfeito  terceira singular V.A. paryupāsat 

RĀJ  presente  terceira singular V.M. rājate 

BHŪ  imperfeito  terceira singular V.A. abhavat  

ĀS  presente  terceira singular V.M. āste 

 

Indeclináveis: 

    

IndeclinávelIndeclinávelIndeclinávelIndeclinável    traduçãotraduçãotraduçãotradução                classificaçãoclassificaçãoclassificaçãoclassificação    

tathā:  então, desse modo   advérbio 

iva:  exatamente, na verdade  conjunção 

param  de bom grado, à vontade  advérbio 

saha:  conjuntamente   advérbio 

ca  e, mas     conjunção  

tu  mas, entretanto   conjunção 

çriya  esplendidamente   advérbio 

atha15  depois disso, agora   conjunção 

tatra  naquele lugar, assim   advérbio 

sma  morfema formador de passado indeclinável16 

yatha  como, comparativo   advérbio 

svayam em pessoa, pessoalmente  advérbio 

punaH punaH continuamente   advérbio 

rahas  secretamente    advérbio 

gata  tendo ido    forma nominal de GAM 

 

 

 

 

                                                             
13

 prefixo: “pra” > movimento para frente 
14 Prefixos: “pari” > movimento circular em torno de algo, “upa”> movimento de aproximação 
respeitosa 
15 Como advérbio: apenas, tão somente. 
16 O morfema “sma”, apesar de ter aspectos referentes ao tempo verbal, foi inserido no grupo dos 
indeclináveis . Essa escolha se justifica, principalmente, pelo fato de “sma” não ser propriamente uma 
raiz verbal. 



Tradução: 

 

VYVYVYVYĀĀĀĀSSSSAH: AH: AH: AH: MMMMAHABHAHABHAHABHAHABHĀĀĀĀRRRRAAAATTTTA: A: A: A: 3.523.523.523.52----55555555    

    

AQUI, O EPIAQUI, O EPIAQUI, O EPIAQUI, O EPISSSSÓDIO DE ÓDIO DE ÓDIO DE ÓDIO DE NNNNALA.ALA.ALA.ALA.    

 
Bṛhadaçva disse: 

Existia um rei por nome Nala, filho do poderoso Virasena17 
Dotado de almejadas qualidades, formoso e conhecedor de cavalos18 // 1 // 
(...) 
Existia, também, nos montes Vidarbha, Bhima,  
De coragem extrema, herói provido de todas as qualidades. 
(Era) desejoso de descendência, mas não tinha filhos. // 5 // 
 

No objetivo de (ter) descententes, ele, bastante interessado,  
Fazia, de bom grado, esforço 
Ó, Bhārata, veio então a ele um sacerdote superior chamado Damana // 6 // 
 

Este Bhīma, desejoso de descendentes, conhecedor da Moral (Dharma), 

Juntamente com o Rei de Indra, agradou-o19 esplendidamente,  
com uma boa hospitalidade // 7 // 
 
Favorecido, Damana deu em recompensa a ele e à sua esposa 
Uma preciosa filha e três nobres filhos, de grande renome: // 8 // 
 
Damayantī, Dama, Dānta e o glorioso Damana. 
(Eram) dotados te dotas as qualidades,  
Extraordinários, de formidável coragem20 // 9 // 
 
Damayantī, de gracioso talhe, entretanto,  
com beleza, com energia, com glória esplêndida e com felicidade 
Conseguiu fama nos mundos // 10 // 
 
Então, chegada na juventude, rodeada de uma centena de escravas  

E uma centena de damas de companhia a servia como à Mulher de Indra. // 11 // 
 
Bhaimi21, ornada com todos os enfeites,  
Brilhava entre as damas de companhia e as virgens 
como o relâmpago entre as nuvens22 // 12 // 
(...) 

                                                             
17

 Também poderia ser traduzida como “Nala, o poderoso filho de Virasena” 
18

 No original, o composto nominal não permite diferenciar o singular do plural. Em português é 
necessário traduzir no plural. 
19 Refere-se a Damana 
20 No original, “formidáveis coragens”, no plural. 
21 Outro nome de Damayantii 
22

 No original, “nuvem” no singular. Buscamos traduzir o texto levando em consideração a semântica e a 
sintaxe da língua portuguesa. 



E Nala, um homem corajoso, incomparável nos mundos pela beleza 
Era como Kandarpa, em pessoa, encarnado. // 15 // 
 

Mas, na vizinhança dela louvavam a Nala anciosamente 

Na vizinhança de Naiṣadha, entretanto, (louvavam) a Damayantī sem cessar// 16 // 
(...) 

Nala, incapaz de reprimir23 o desejo com coração, naquele instante, 

Tendo ido em segredo (à floresta) 
(Ele) senta no interior do bosque que está situado próximo ao quarto das mulheres // 18 // 
 

 

 

Dicionários Utilizados 

 

RIMBEAU, Òscar Pujol; Diccionari sànscrit-català 

http://books.google.com.br/books?id=1cCoe-FCfm4C&pg=ṛA1-PA1093&lpg=ṛA1-
PA1093&dq=bhaimI+s%C3%A2nscrita&source=web&ots=X4XUFKp9cD&sig=DljUsWBh9ṭ

VXqCAU3JO1UUṣA0sE&hl=pt-
Bṛ&sa=X&oi=book_result&resnum=5&ct=result#PPA2016,ṁ1 

www.spokensansktrit.de 

 

                                                             
23

 O infinitivo, em Sânscrito, tem carga semântica de “com intenção de”, portanto é possível ler: “Nala, 
incapaz de ter intenção de reprimir o desejo com o coração...” 


