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Gr.Dic - 165

(s)su (no futuro) 87
subordinação 51, 147-8
subjuntivo, v. “optativo”, “condicional”
substantivo(s) (guÄipada) 19, 144-5

abstratos 70
sufixos: -tä (fem.), -tta(î) (nt)

-agentes 67, 69
usados como particípios 69

casos, uso dos 41
coletivo 74, 80, 124, 137
composto com verbo 122
de ação 69, 70
declinação dos 58
decl. de m. e nt. em -a e fem. em -ä

59
decl. em -an 64
decl. de m. e nt. em -as 65
decl. de m. e nt. em -i 60
decl. de m. em -ï  60
decl. de fem. em -i e -ï 61
decl. de m. e fem. em -in 66
decl. de m. e fem. em -o 62
decl. em -r (ou -ar) 67 
decl. de m. e nt. em -u 61
decl. de m. em -ù 62
decl. de fem. em -u e -ù 62
decl. em -vant, -mant, -nt (-ant) 63
de propósito 70
de relacionamento 67, 69
e adj., casos, Tabela III.1.4.1 52
e adjetivos compostos com verbos

122
em -nt = p.pres. 64
possessivos 141
p.fut.passivo usado como 92-3
pp. usados como 91
primários (kitakanäma) 141
secundários (taddhitanäma) 70

sufixos: Äa, Äeyya (-eyya),
(Ä)ika, (Ä)iya, (Ä)aka, (Ä)ya,
ima, ssa 70-71

sufixo -tar 69
usados como adjetivo 63
usados como preposição 119
verbais 46

sufixo(s) (paccaya) 40, 47-8, 68-70, 75,
82, 86-7, 90-5, 105-6, 110-1, 115,
134, 136, 141

conjugacionais 114
possessivo 66, 92
zero (kvi) 82, 141

sujeito 41
suÄati 111
suÄoti 111
suposição (parikappa) 146

T

tad 120
taî 120
-tama, em comparação 69
tan (tanoti) (VI), aoristo de 86
tappurisa samäsa, v. “compostos”
-tar, em subst.-agente 69
-tara, em comparação 68
tatra 109
tavant(u) (sufixo poss. de vant[u]) 92
tävin (sufixo no p.pass.) 92
te 148
tena (kho pana) samayena 44, 88, 

107
tempo(s) verbal (lakära) e modos 19,

80-1, 145, 151
terminações flexionais (vibhatti) 144
texto, frase e oração 143
texto e frase 146
ìhänaî… vijjati yaî… 

e o optativo 83
Theraväda 17, 21
ti 147-8

v.tb. “iti”
ti “três” 71, 73
tiììhati ([ì]ìhä) 87, 106, 109

uso com imperativo 82
-to 47, 49
transitivo (parassapada) 80, 88
tratamento

cortês / polido 79
pergunta cortês 46

(ì)ìhä v. “tiììhati”

U

ubho, decl. 75
udapädi ([ud]-pad) aor. de udapajjati

111
upa (prefixo), no aoristo 85
u(d)-pad (udapajjati) (III) 
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aoristo de 86
condicional de 88

upaëëha 73
upapädi(î) (aoristo) 86
upaììhäti, upaììhahati (upa-[ì]ìhä) e o

dativo 45
uppajjati (III) 106

V

vä 18
vac 112
vad 112
vadhù, decl. 62
vant, v. “derivação, secundária”
vatt, v. “verbos, auxiliares”
vattati (vat) 106, 109
verbo(s) (äkhyäta) 79, 143-5

ação do (kiriyä) 145
ativo 41-2
auxiliares 106
bitransitivos (dvikammaka) 80
causativo (hetukattar) 111-2
compostos, v. “compostos, verbais”
concordância do v. e agente 80
conjugação, v. “conjugação”
denominativo, v. “conjug. denom.”
estrutura dos 80
formas finitas 80, 90
indefinitos 80
infinitos 144-5
passivo 43, 94

significados 94
ser 41, v.tb. “as, atthi”
tempos e modos 81, 149

Tabela III.2.2 96
transitivos (sakammaka) / intransiti-

vos (akammaka) 80, 88
voz ativa / passiva / média 80

verdades, eternas 81, 83, 108, 152
versificação 156
vidù, decl. 62

viharati (vi -har) 106, 110
vijjati 110
viññù, decl. 62
vocativo (caso) 18, 42
vogal

alongada 35
classificação 25
encurtada 35
gradação 81-2, 85

votos e o dativo 45
vutthahati, vutthäti, v. “ablativo”

Y

yad 120, 149
yadä 116, 120, 148, 152
yad agge 149
yadi 120, 151
yad idaî 150
yägu, decl. 62
yaî 120, 149

no optativo 83
yasmä 152
yathä 117, 120, 150

com optativo 83
yato 116, 120, 152
yattha 117, 120, 154
yäva 116, 153
yävakïvaî 153
yävatä 154
yävataka 149, 154 - fem. yävatikä

149, 154
ye 148
yena 120, 154
yuvan, decl. 65

Z

zero sufixo, v. “sufixo, zero”
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v.tb. “aoristo”, “passado”
prohibição 82, 121
pronome(s) 76, 145

abl. de, em -asmä 48
amu 77
anafórico 76, 147
attan, decl. 64, 78
bhavant- 79
como adjetivos 76, 79
de ausência 76
declinação de 76
dêitico / “presente” 76, 77
demonstrativo 76
de presença 76
enfático 76
honorífico 79
indefinido 77
interrogativo kiî 77
pessoais 76
possessivos / reflexivo 77-8
relativo 77, 120

pronúncia 23
puman, decl. 65
puna(d) 117
purato (indecl.) e o gen. 47

Q

qualificação (araha, satti) 149
questão conducente (pañha ou pucchä)

146

R

ra (sufixo) 141
radical (liÅga) 41, 143

addhäna-, addha- 65
causativo 69
declinação dos 58
decl. em -an 64
decl. em -as 65
decl. em suÄa- 65
em “a” 47
passivo (p)pa-hä 86
que terminam em consoantes, dec l.

63
raiz / raízes (dhätu) 19, 68-9, 79, 82,

144
fortalecimento com um nasal 82

irregulares 85
räjan, decl. 64
reduplicação 34, 37, 89, 114-5
reflexivo 113
relação (sambandha ) (entre dois subst.)

46
repetição (ämeÄëita) 75, 77, 123, 143

S

sa- (pron.) 77-8
sace 83, 149, 151

com optativo 83
no futuro 86

saddhiî 43
sak (4ª conjug.) 111
saka (pron.) 77-8
saki(d) 75
sak(k) 88, 111
sakkä 88
sakhin (sakhä), decl. 66
saî (prefixo), no aoristo 85
sämaî (pron.) 79
samäna (p.pres.) 90, 109
san, decl. 65
sand 114
sandhi 28, 125, 127

divisão do 28
v. tb. “junção”

saññä 66
saññin, decl. 66
sant 90
santi 106, 109
sapati e o dativo 45
sat (prefixo) 39
satthar, decl. 67
sayaî (pron.) 79
seyyathä  150
seyyo (indecl.) em comparação 69
sílaba(s)

quantidade de 20, 26, 38, 146, 156
reduplicada 115

sirï, em comparação 69
siyä, opt. de atthi 84, 109
smä (decl. pronominal do abl.) 47
som e acento, sistema de 23
sotthi (indecl.) e o dativo 45
-ssa (sufixo), em subst. sec. (q.v.)
su, na 4ª conjug. 111

Justamente como um homem que, afligido e

oprimido pelo calor, fatigado, sedento e anelen-

te, tivesse vindo a uma lagoa — pura, clara, doce

e fresca, bem-localizada e deliciosa—, nela ele

mergulharia, banhando-se e bebendo, aliviando

assim toda a aflição, fadiga e dor. 

Da mesma maneira, sempre que alguém ouve o

Darma (Ensinamento) do honrado Gotama, seja

nos discursos, estrofes, exposições ou em

fenômenos prodigiosos, toda a aflição, fadiga e

dor são aliviados completamente.

        (AN V, 194.1  [A iii.238])
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Mahäyana 17
man, usado com p.fut.pass. 92
manas, decl. 66
mant, em derivaçào sec. 141
marcador, v. “oração relativa”
-matta- “medida” 44, 74
mhä (decl. pronominal do abl.) 47
Moras, v. “lei das M.”
morfemas léxicas, v. “radical”
muddhan, decl. 65

N

na (indecl. neg.) 121
Äa, na derivação primária (q.v.)
nadï, decl. 61
(Ä)aka (sufixo), em subst. sec. (q.v.)
nämarùpaî (em nota) 87
namo (indecl.) e o dativo 45
narrativa introdutória (nidäna) 146
nasal, classificação 25
negação 88, 121

dupla 121
negativo 116
neutro(s)

de estado (kiriyävisesana) 120
em -a, decl. 59
em -i e -in  60, 66
em -u, decl. 61
impessoal 120

nexo 47, 51
Äeyya (sufixo), em subst. sec. (q.v.)
niggahïta (î) 28, 35
(Ä)ika (sufixo), em subst. sec. (q.v.)
nipajjati (ni-pad-ya) 106, 110
nisïdati (ni-sïd)  106, 110
(Ä)iya (sufixo), em subst. sec. (q.v.)
nome (näma) (= subst. e adj.) 40, 143
nominativo (caso) (paìhamä, paccatta)

41
de endereçamento 42

nu 77
numerais 71

cardinais 71
ordinais 72

números 
distributivos 75
dos nomes (saîkhä) 40, 145

(Ä)ya (sufixo), em subst. sec. (q.v.)

O

objeto
direto 42, 69, 70
indireto 45

optativo (tempo) (sattamï) 83, 87-8,
92
do verbo 83
= fut. do prét. e subj. (do português)
vs. futuro 83-4

oração
“absoluta” 50, 51
causal / temporal 106
co-ordenada 142
infinita 152, 154
nominal 152
principal 51, 83, 87-8, 93, 120

interrogativa 88
relativa (aniyamuddesa) 83, 120,

142, 149
subordinada 50, 83, 88, 93, 106

condicional 87
v.tb. “frase”, “período”

ordem 152
das letras no alfabeto 26
das palavras 19

ortografia 27 

P

paciente (kamma) 42, 51, 69, 112,
145
-genitivo 47

(p)pa-hä (pahiyati), decl. 95
pakäsati e o dativo 45
pakkhï, decl. 60
palavra(s) (pada)

compostas 123, v. “compostos”
comprimento das 156
dependente (samäsanta), em com-

posto 131
formação das 123
grupo de (padasamùha ) 146
de extensão limitada (padesapariyo

säna) 146
ordem das 19, 155
usada como raiz (dhäturùpakasad-

da) 114
páli, v. “língua páli”

Gr.Dic - 7

SUMÁRIO

ABREVIATURAS USADAS NESTA OBRA 11

BIBLIOGRAFIA 13

FUNDAMENTOS DA GRAMÁTICA PÁLI 15
I - Introdução: A Língua Páli e a Literatura Canônica 17
 1. A origem da língua páli 17

2. Caracterísitacas da língua páli 18
3. Estágios históric os da língua páli 20
4. A literatura páli 20

II - Fonética e Fonologia 23
1. Sistema de som e acento 23

1.1 O alfabeto 23
1.2 A pronúncia 23

Tabela II.1a - Classificação das vogais e nasais 25
Tabela II.1b - Classificação das consoantes 25

1.3 Acento de intensidade 26
2. A Lei das Moras 26
3. Sandhi (Junção, União) 28

3.1 Divisão do sandhi 28 
3.2 Junção (sandhi) de vogal 29
3.3     “ ”         consoante 34
3.4 “ ”        niggahïta (î) 35
3.5 “ ”        mista 38

III - Classes Gramaticais 40
1. Nome (näma) 40

1.1 Características dos gêneros 40
1.2 Casos gramaticais 41
1.3 Radicais ou morfemas léxicas 41
1.4 Substantivos e adjetivos: Casos 41

1.4.1 Uso dos casos 41
Tabela III.1.4.1 - Substantivos e Adjetivos: 

  Casos 52
1.4.2 Adjetivos 58
1.4.3 Declinação dos radicais 58
1.4.4 Comparação 68
1.4.5 Vários tipos de substantivos 69

(i) Substantivos-agentes e substantivos de ação69
(ii) Substantivos abstratos  70
(iii) Substantivos secundários (incluindo adjetivos)70

1.4.6 Numerais 71
1.5 Pronomes 76

2. Verbos 79
2.1 Estrutura dos verbos 80
2.2 Tempos e modos 81

2.2.1 (a) Presente 81
(b) O verbo bhavati — 1ª Conjugação 81

2.2.2 Imperativo 82
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2.2.3 Optativo (ou Potenc ial) 83
2.2.4 Aoristo (Modo Pretérito) 84

(i) Formas do aoristo 85
(ii) Aoristo passivo formado diretamente da raiz86
(iii) Aoristo “raiz” 86

2.2.5 Futuro: significados 86
(i) Futuro: flexões 86
(ii) Futuro sem –i–, etc. 86

2.2.6 Condicional 87
2.2.7 Imperfeito (ou Pretérito) 88
2.2.8 Perfeito (ou Passado indefinido) 88
Formas Nominais:
2.2.9 Infinitivo impessoal 89
2.2.10 Particípio presente 90
2.2.11 Particípio passado: significados 90

(i)  “ ”      : formação 91
(ii) Particípio passado ativo 92

2.2.12 Particípio futuro passivo 92
2.2.13 Gerúndio 93
2.2.14 Modo Passivo 94

Tabela III.2.2 - Verbos: Tempos e Modos 96
2.3 Conjugação dos verbos             102

2.3.1 Formas Finitas             103
2.3.2 Formas Infinitas             105

2.4 Considerações adicionais sobre verbos & conjugação 106
2.4.1 O verbo atthi (as)              106
2.4.2 Verbos Auxiliares              106
2.4.3  Conjugações:              110

1ª Conjugação até 7ª Conjugação       110–111
Conjugação causativa             111
Conjugação “Média”             113
Conjugação denominativa             114
Conjugação intensiva             114
Conjugação desiderativa             115

3. Prefixos 115
Negativos e outros prefixos aos nomes             116

4. Palavras indeclináveis (português: invariáveis) 116
4.1 Advérbios 116
4.2 Preposições 118
4.3 Conjunções 119
4.4 Interjeições 119
4.5 Outros indeclináveis 120

4.5.1 Indeclináveis relativos 120
4.5.2 Acusativo adverbial 120
4.5.3 Indeclináveis conjuntivos e outros 121
4.5.4 Negação 121
4.5.5 Citação 121
4.5.6 Subst. e adj. compostos com verbos 122
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imperfectivo 107
imperfeito (tempo) (hïyattanï ) 88

freqüentativo 84
impessoal 120
-in 127
indeclináveis (nipäta) 41, 49, 51, 116

adversativo (visesa) 121
conjuntivos (samuccaya) 121
disjuntivo (vikappana ) 121
hipotético (saîkä) 121
interrogativo (pucchana) 121
relativo 120

indefinido 80, 88
infinitivo (tempo) 46, 70

conjugação 105
impessoal (tempo) 89
sufixos: tuî, ituî 90; conjug. 105

instrumental (caso) (tatiyä, karaÄa) 43
comparação 49
uso com ablativo 43
uso com pp. 43
uso com pron.reflexivo 43
uso com saddhiî 43
usos mais comuns 43

interjeições 119
interrogativo 77, 154
intransitivo 80, 111
inversão retórica 155
-iììha, em comparação 68
itthi / itthï , decl. 61
iti 117, 122, 147
ito (indecl.) 116

em comparação 68
ito bhiyyo 49
-i(ï)ya / -i(ï)yya, em comparação 68

J

ja, em comparação 68
jäti, decl. 61
junção 

de consoante 34
de niggahïta (î) 35
de vogais 29
externa entre palavras 28
mista 38
v.tb. “sandhi”

K

-ka 134
(k)kam (upasaîkamati), decl. no

 aoristo 85
kamati (kam), formação com prefixos

116
kamma(î) 44, 126
kammadhäraya samäsa, v. “compos-

tos”
kamman, decl. 65
-kämo, v. “desejo de fazer”
kaÄ, em comparação 68
kar 90, 111

no aoristo 85
käraÄa “causal”, v. “indecl. conj.”
katama 69, 75
kathä, declinação 59
kathaî hi näma 86
kati (numerais) 75
khamati e o dativo 45
khattuî (indecl.) 75
kiî (indecl., pron.interr.) 77
kit 115
kuppati e o dativo 45
kvi (sufixo zero) 141

L

labh (labhati) (I) 87-8, 114
condicional de 88
conjugação 103

läbhä 155
lei das Moras 26
língua

mägadhï 17
páli, características 18; estágios
históricos 20; na poesia 19; origem
17

literatura páli 20
loka, declinação 59
locativo (caso) (sattamï, okäsa, 

adhikaraÄa, bhumma) 50
absoluto 51, 148
uso do 50

M

mä 121
mägadhï, v. “língua”
mahäräja  65
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exposição elaborada (niddesa) 146
expressão, 

negativa 18 
numérica 75 
passiva 18

-eyya 71

F

final
alongado 33
reduplicado 33

fonética e fonologia 23
forma(s) 

dupla 112
finitas, conjugação 103
infinitas, conjug. 105
nominais 80-1, 89

fortalecimento 102
frações 73
frase(s) (väkya ou vyañjana) 143-5

absoluta 51
ativa 41, 89
complexas 93, 142, 147, 154
comprimento das 146
interrogativa 155
nominais 106
passivas 43-4, 89, 142, 145
simples 147
texto e f. 146
unificadas em significado (atthasam

baddha) 146
v.tb. “oração”, “período”

futuro (tempo) (bhavissantï) 86, 88
composto 86
do pretérito = condicional 87 (q.v.)
flexões do 86
passivo 86
-perfeito = futuro do pretérito, 

v. “optativo”
sem -i-, etc. 86
simples 86
sufixo -iss, -ess 86, ss, iss, h (ou ih)

87
vs. optativo 83-4

G

gacchant , decl. 63

gacchati, conjug. aoristo 104
gam, decl. 90
gahädi gaÄa , v. “6ª conjugação”
gênero(s)

características 40
genitivo (caso) (chaììhï, sämin) 46, 68

absoluto 47
agente-g. 47, 84
objetivo (= paciente-g.)
paciente-g. 47, 69
partitivo 68
possessivo 46
subjetivo (= agente-g.)
substituto do instr. 47

gerúndio (tempo) (pubbakiriyä) 90, 93
composto = p.pres.
formação 93
= p.pres. (q.v.)
sufixos: tvä, tväna, tùna, itvä, ya

94
-tvä, -tväna, -ya, conjug. 106

usados como preposição 119
go, decl. 62
gradação da vogal, v. “vogal”
guÄa 82
guÄavant, decl. 63

H

hä (häyati) 95
häyati 111
hi (sufixo) 18, 149, 153

uso com imperativo 83
hipotaxe 147
(pa) hiyäti 111
hoti (hù) 69, 106-8, 109

no aoristo 86
v.tb. “as”, “atthi”

hotu 45
no imper. 83

hù 23, 85-6
no imper. 83

I

idha 108-9
-ika, no composto 134, 136
imperativo (tempo) (pañcamï) 82, 92

= p.fut.pass. (do português)
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IV - Outros Assuntos Gramaticais 123
1. Abreviação 123
2. Repetição 123
3. Formação de Palavras 123

3.1 Palavras Compostas 123
3.1.1 Classificaçào baseada na forma 124

(a) Co-ordenação 124
(b) Compostos determinativos 124
(c) Compostos com um adj. como 1º membro124
(d) Compostos com um adv. como 1º membro124
(e) Compostos com uma conjunção como 1º membro124
(f) Compostos possessivos 125

3.1.2 Compostos Nominais 125
(i) O 1º membro de um composto. 125
(ii) O 2º membro de um composto. 127
(iii) Sandhi. 127
(a) Dvanda samäsa. 127
(b) Kammadhäraya samäsa. 129
(c) Tappurisa samäsa. 131
(d) Bahubbïhi samäsa. 133
(e) Avyayïbhäva samäsa. 136
(f) Digu samäsa. 137
(g) Compostos sintáticos. 137

3.1.3 Compostos Verbais 138
(i) Verbos combinados com preposições. 138
(ii) Verbos combinados com advérbios. 140
(iii) Verbos combinados com um adj. e um subst.140

3.2 Derivação 141
3.2.1 Derivação primária. 141
3.2.2 Derivação secundária. 141

4. Frases passivas. 142
5. Oração relativa (preliminar) 142
6. Texto, Frase e Oração 143

6.1 A Frase 143
6.2 Texto e Frase (ou Período) 146
6.3 Orações Relativas 149
6.3 Exemplos de Frases Complexas 154
6.5 Ordem 155

7. Versificação 156

índice de Assuntos Gramaticais 157

APÊNDICE         Apend-  1

Tabelas:
Tabela III.1.4.3 — Substantivos e Adjetivos: Declinações Apend-  3
Tabela III.1.5 — Pronomes: Declinações Apend-10
Tabela III.2.3.a — Verbos: Tempos & Formas de Conjugação Apend-14
Tabela III.2.3.b — Verbos: Modelos de Conjugação Apend-21
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DICIONÁRIO              Dic-1
Prefácio Dic-3
As páginas são numeradas individualmente.
a–ä Dic-A-1 (início)
b–bh Dic-B-1
c–ch Dic-C-1
d–ë–dh Dic-D-1
e Dic-E-1
g–gh Dic-G-1
h Dic-H-1
i–ï Dic-I-1
j–jh Dic-J-1
k–kh Dic-K-1
l Dic-L-1
m Dic-M-1
n–ñ Dic-N-1
o Dic-O-1
p–ph Dic-P-1
r Dic-R-1
s Dic-S-1
t–th–ì-ìh Dic-T-1
u Dic-U-1
v Dic-V-1
y Dic-Y-1

]  
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reflexivo / médio 88
conjugação (dhätugaÄas) 102, 110

1ª (bhuvädi gaÄa ) 81-2, 85-6, 88,
110

2ª (rudhädi gaÄa ) 110 
3ª (divädi gaÄa) 106, 110 
4ª (svädi gaÄa) 111
5ª (kiyädi gaÄa ) 111
6ª (tanädi gaÄa ) 85, 111 
7ª (curädi gaÄa) 85-6, 88, 90, 111,

114
causativa (kärita) 90, 111
considerações adicionais 106
denominativa 114
desiderativa (tumicchattha ) 115
formas finitas 103
intensiva 114
“média/reflexiva” (attanopada ) 

113
passiva 94

sufixos: ya, i(ï)ya
sinal conjugativo 102

conjunção 119, 124, 147-8
conjuntiva, partículas 142

cf. “indeclináveis conjuntivos”
consoante(s)

classificação 25
conjunta 31, 34
de junção, v. “junção”
dupla 24, 26-7, 64, 81-2, 87

consonantais, decl. 63
contração 111
cópula 18
correlativo 120, 142-3, 149, 152, 155

D

dakkhati ([d]dis),  futuro de 87
dativo (caso) (catutthï , sampadäna ) 45

de propósito 45, 46, 89, 90
de vantagem 45
e genitivo 45
oportunidade para alguma coisa 46
sufixo äya 45
tempo apropriado 46

declinação
de subst. e adj. 58
dos radicais 58

demonstrativo(s) 
correlativos 143, 146
palavras (niyamato paì iniddesa)

142
derivação 81, 141

primária (kita) 141
secundária (taddhita) 141

desaprovação 86
desejo(s) 20, 27, 45, 82-3, 121, 152

de fazer uma ação 115
deseti (dis), 7ª  conjug. 85, 88, 111
desiderativo 115
deva (rei) 65
devï (rainha), decl. 61
dhäreti, e o dativo 45
diálogo (sutta ou suttanta) 146
digu samäsa, v. “compostos”
(d)dis, v. “dakkhati”
discurso (pariyäya) 146

direto 108, 148-9
interrogativo 154

indireto 121, 149
parte de (padajäti) 40, 144

disjunção 152
disjuntivo 121
distinção 26, 40, 49, 76, 84, 130,147
diyaëëho 73
duplicação 73, 89, 95, 115

v.tb. “reduplicação”
du(r) 116
duração 42, 81, 106, 110
dutiyä 72, 75
dvanda samäsa, v. “compostos”
dvi 71

E

eka(î) (“um”) 18, 33, 42, 71-3, 78
ekaî samayaî 42, 107, 117, 146,

148
elementos 29, 68, 147-9, 154

onomatopéicos 114
significativos 141

elisão 29, 34-5, 38, 79, 112, 121, 141
encadeamento 147-8
enclítico 42, 155
ênfase 58, 76, 106, 114, 120, 122-3
epíteto de Buda 67
evaî me sutaî 44
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äroceti, e o dativo 45
artigo, definido e indefinido 18, 76
as 

no optativo 83-4
no p.pres. 90
uso no imper. 83
v.tb.”atthi”, “hoti”

assa, opt. de hoti 84
assimilação 61, 64, 71, 83, 91-2, 106,

111
ativo 88-9
attan, decl. 64
atthäya, e o dativo 45
atthi (as) 19

conjug. 105
no optativo 84
significado 106-7
v.tb. “as”, “hoti”

atthu 32, 37, 83
aumento (vuddhi) 85, 86, 88, 104
avuddhika 82
avyayïbhäva samäsa, v. “compostos”

B

bahubbïhi samäsa, v. “compostos”
base (raiz + sinal conjugativo) 102

v. “conjugação, sinal conjug.”
bhagavant, decl. 63
bhante (trat. de cortesia) 63
bhäs (ati) 69, 114
bhätar, decl. 67
bhavamäna  (p.pres.) 90
bhavant- 79 

(p.pres.) 90
bhavati (bhù), 1ª conjug. 81-2, 88

(hoti [hù], bhù) 106-8
v.tb. “bhù”

bhavissati (futuro) 86-7
bhikkhu, decl. 61
bhiyyo (indecl.) em comparação 69
bhù 102

em comparação 69
em p.pres. 90 
no aoristo 85
v.tb. bhavati

bitransitivo, v. “verbo, bitransitivo”
brahman, decl. 64
budismo 17

C

ca 18, 147
cakkhu, decl. 61
cânone páli 20
capítulo (do sutta) (bhäÄavära) 146
car (carati) 106, 109
caso(s) gramati cal (käraka)

gramaticais 41
relação 42

catu(r) 137
causa 42-3, 47-8
ce 18, 149, 151
cha(è) 73
citação 41, 121
classes gramaticais 40
coletivo(s) 74, 80, 124, 137
comparação, v. “adjetivos”
composição 147-8
compostos (samäsa) 18-9, 123

avyayïbhäva 136
bahubbïhi 133, 147-8
com um adj. como 1º membro 124
com um adv. como 1º membro 124
com uma conjunção como 1º 

membro 124
determinativos 124
digu 137
dvanda 127
kammadhäraya 129
nominais 19, 125
o 1º membro de um c. 125
o 2º membro de um c. 127
por co-ordenação 124
possessivos 125
sintáticos 137
tappurisa 131
verbais 138

verbos combinados com adj. ou
subst. 140

verbos combinados com adv. 140
verbos combinados com preposi-

ções 138
concessão (anumati) 149
concordância 80
condição 42, 48, 83, 88, 108, 151-2
condicional (tempo) (kälätipatti) 87

ativo / transitivo 88
= fut.do prét. e subj. (do português)
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ABREVIATURAS USADAS NESTA OBRA

Livros Canônicos:

AN AÅguttara Nikäya 

Dhp Dhammapada

DN Dïgha Nikäya
It Itivuttaka
MN Majjhima Nikäya

SN Saîyutta Nikäya
Sn Sutta Nipäta

Ud Udäna

Vin Vinaya Piìaka

Abrev. Gramaticais:

abl. ablativo (caso)

abrev. abreviatura

abs. absoluto
abstr. abstrato

acus. acusativo (caso)
adj. adjetivo

adj.2g adjetivo de 2 gêneros
adv. advérbio

antôn. antônimo

aor. aoristo

art. artigo
atr. através

aum. aumentativo

bit.i. bitransitivo indireto

caus. causativo, causal

cf. conferir; compare

col. coletivamente
comb. combinação
cond. condicional
conj. conjunção

conjug. conjugação

contr. contração

dat. dativo (caso)

def. definido
dem. demonstrativo

denom. denominativo

der. derivado

dim. diminutivo

el. elemento

esp. especialmente

ex. exemplo

excl. exclamação; exclamativo

expr. expressão; expressivo

f., fem. feminino
fig. figurado; figurativo; figura

damente

flex. flexão; flexionado

freq. freqüente (mente)

fut. futuro

fut. do pp futuro do pp = gerundivo

fut. ind. futuro do indicativo

fut. pres. futuro do presente

fut. pret. futuro do pretérito

g. gênero

gen. genitivo (caso)
ger. gerúndio; geral (mente)

gerundivo = p.futuro passivo

imper. imperativo

imperf. imperfeito

impess. impessoal

ind. indicativo

indecl. indeclinável

indef. indefinido
inf. infinitivo
instr. instrumental (caso)
interj. interjeição; interjetiva
interr. interrogativo

lit. literalmente
loc. locativo (caso)

m. masculino
méd. médio, voz do meio

m.q.perf. mais-que-perfeito

n. nome; número
neg. negativo

nom. nominativo (caso); nominal

n.pr. nome próprio

nt. neutro
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num. numeral

num.card. numeral cardinal

opos. oposição, oposto

orig. originalmente

opt. optativo

pal. palavra

p.anal. por analogia

paral. paralelamente
p. particípio

part. partícula
pass. passado; passivo

perf. perfeito
pess. pessoa; pessoal

p.ex. por exemplo
p.ext. por extensão
pl. plural
poét. poético
poss. possessivo

pot. potencial = optativo

pp. particípio passado

p.pot. particípio potencial

p. pr. particípio presente (= ger. 
ou ger. composto)

pr., pres. presente

prec. precedente, precedido de

pred. predicado, predicativo

pref. prefixo
prep. preposição

pret. pretérito

pron. pronome; pronominal

q.v. queira ver

rad. radical

ref. referência

refl. reflexivo
reg. regular

rel. relativo

s., subst. substantivo

s. 2g. s. de 2 gêneros

sâns. sânscrito
sinôn. sinônimo
sing. singular

subj. subjuntivo

subord. subordinativa

suf. sufixo

suf.nom. sufixo nominal
suf.verb. sufixo verbal
superl. superlativo

superl.abs. superl. abs. sintético
       sint.

s.v. sub voce (na palavra)

tb. também

tt. termo técnico

ttg. tt. em gramática

usual. usualmente

v. verbo 

v. veja
var. variante
v.aux. verbo auxiliar
v.bit.i. v. bitransitivo indireto
v.i. verbo intransitivo

v.impess. verbo impessoal

v.lig. verbo de ligação

voc. vocativo (caso)

v.pron. verbo pronominal
vs versus

v.t. verbo transitivo
v.tb. veja também

v.t.d. v. transitivo direto
v.t.d.i. v. transitivo direto e indire-

to

v.t.i. v. transitivo indireto

Símbolos:
O representa a palavra principal, 

p.ex., acela > acelaka = Oka;
acira > aciraî = Oî; ahiî
sä > ahiîsäya = Oäya; ahita
> ahitäni = Oäni

(–O) indica que a pa lavra principal,

(O–) pode ser antecedida ou seguida
de outra palavra: ajjhatta (O–) 
> ajjhatta + santi = Osanti, 
etc.

û, â, indica que a vogal é curta: u,
etc. ou longa: ù.
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Índice de Assuntos Gramaticais

Número em negrito indica a página onde o assunto tem tratamento principal

A

-a 47, etc., v. “g radação vogal”
-ä- 58, etc., v. “gradação vogal”
abreviação 123
abhabba (p. negativo, fut.passivo) 88,

92
e o dativo 45

abhi (prefixo) 39, 88, 94, 115
abhiñña 49
ablativo (caso) (pañcamï, nissakka,

apädäna ) 47, 68
com indeclináveis 49
com o verbo vutthahati, vutthäti

49
comparação 49, 68 
de causa 48
de pron., em -asmä 48
e o instrumental 47 
uso do 47
sufixo -to 47, 49

acento
de intensidade 26
som e, sistema de 23

acusativo (caso) (dutiyä, upayoga) 42
adverbial 42, 120

addhan, decl. 65
aëëhateyya 73
aëëho 73
adjetivo(s) (caso) (guÄanäma) 19, 58,

143-5
casos, uso dos 41
comparação 68

sufixos de: tara, ito, i(ï)ya,
i(ï)yya, iììha 68

composto com verbo 122
decl. de fem. em -i, -ï 61
decl. de m. em -u 61
decl. de fem. em -u, -ù 62
decl. em -vant, -mant, -nt (-ant) 63
e subst., casos, Tabela III.1.4.1 52
femininos em -ï 71
ordem na frase 58
p.fut.passivo usado como 92-3
pp. usados como 91-2

p.pres. usados como 90
possessivos, decl. em -in 66
pronominal 79
relativo 154
secundários 70

adnominal 46
advérbio(s) 116

formação de 117
tipos de 116

adverbial 118
adversativo 121
afirmação 121
ägacchati (ä+gam+a), conjug. no 

imperfeito 88
agente (kattar) 41, 93, 145

-genitivo 47
aha (ah) (“dizer”) 88, 89
äha 89, 108

no perfeito 104
akaraÄïya, negação do condicional 88
akkhi, decl. 60
alaî (indecl.) e o dativo 45
alfabeto 23

ordem das letras no 26
alongamento 71, 86

de uma vogal antes de consoante 34
amu (pron.) 77
análise fonêmica 23
aññadatthu 117
antarena (indecl.) e o gen. 47
aoristo (tempo) (ajjatanï ) 84, 88

asindético 148
formas de 85
passivo, formado diretamente da raiz

86
= pretérito perf. e imperfeito (do

português)
-raiz 86
v.tb. “passado”, “pretérito”

ap 111
api 77

no optativo 83
aposição 78, 130, 134
arcaicas, formas 20
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como correlativo (com yaî) normalmente seria inicial, desloca Ænanda ao final (os dois
enclíticos ocupam a segunda posição na oração invertida).

O comprimento das palavras (número de sílabas) pode decidir a ordem das palavras
quando isto não é determinado por outras razões (como numa fieira de palavras paralelas
gramaticamente):

taî jätaî bhùtaî saÅkhataî palokadhammaî, “aquilo que é nascido,
vindo a ser, condicionado, sujeito à lei da decadência”

atïtänäga tapaccuppanna , “passado, futuro e presente”.

7. Versificação 

Para esta parte, remetemos o leitor ao nosso estudo sobre este tema publicado no
livro “Dhammapada — A senda da virtude”, publicação da Palas Athena, São Paulo, 2000.
Veja: Apêndice II - A Metrificação Páli e o Dhammapada, pág. 296 seg.

]
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yadä bhagavä aññäsi Kùìadantaî brähmaÄaî kallacittaî muducittaî
vinïvaraÄacittaî udaggacittaî pasannacittaî, atha yä Buddhänaî
sämukkaîsikä dhammadesanä taî pakäsesi: dukkhaî, samudayaî,
nirodhaî, maggaî (oração subordinada contendo uma série de
bahubbïhis, com a oração principal contendo uma outra oração
subordinada; as quatro últimas palavras especificam o taî)

Channo Ænanda bhikkhu yaî iccheya taî vadeyya, so bhikkhùhi n’ eva
vattabbo na ovaditabbo1 na anusäsitabbo (duas orações interligadas por
parataxe, a primeira contendo uma oração subordinada, a segunda uma
“cadeia” de particípios futuro passivos equivalentes a uma fieira de verbos
“paralelos”)

1  Particípio futuro passivo de ovadati (I), “admoestar, aconselhar”.

cirapaìikähaî bhante bhagavantaî dassanäya upasaîkami tukämo, api
ca devänaî Tävatiîsänaî kehi ci kehi ci kiccakaraÄïyehi vyävaìo
evähaî näsakkhiî bhagavantaî dassanäya upasaîkamituî
(conjunção, e construções infinitas dependendo de um verbo principal).

6.5 Ordem.

A ordem normal das orações é que uma oração subordinada preceda sua oração
principal. Inversão desta ordem, a exemplo da ordem das palavras, pode ser usada para
enfatizar as palavras assim colocadas em primeiro lugar. Por exemplo:

tassa te ävuso läbhä, tassa te suladdhaî, yassa te tathägato pacchimaî
piÄëapätaî bhuñjitvä parinibbuto, “é um ganho para ti, senhor, foi
bem obtido por ti, que o Tathägata tenha atingido o nirvana final após
comer tua última oferta de esmola” (läbhä pode ser tomado como uma
forma de indeclinável ou como plural) — aqui ao invés de uma declaração
simples de que a circunstância é um ganho, nós temos uma asserção
emotiva (intencionada a tranqüilizar o interlocutor) enfatizando as palavras
läbhä e suladdhaî.

A ordem da oração é invertida quando a frase inteira é interrogativa:

katame ca pana te bhikkhave dhammä gambhïrä… ye tathägato…
pavedeti, “agora, bikshus, quais são aqueles ensinamentos profundos…
que o Tathägata… torma conhecidos?”

Com relação à ordem de palavras (v. pág. 19) (ìhäna, “posição”) podemos
acrescentar aqui duas regras.

Vocativos são usualmente colocados em segundo, como enclíticos, exceto quando
seguem um ou mais enclíticos (como nos dois exemplos acima c itados). Eles nunca são
iniciantes de frase ou oração, mas poderão ser deslocados ao final da oração, como na
frase citada anteriormente:

anacchariyaî kho pan’ etaî Ænanda, yaî manussabhùto kälaî kareyya

que é também um exemplo de inversão retórica de ambos as ordens de oração e de
palavra, enfatizando a palavra anacchariyaî. Aqui talvez a conexão estreita entre etaî
e anacchariyaî (= “isto não é surpreendente”), ou mais provável o fato de que etaî
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päÄi, decl. 60
päp, em comparação 69
paralelismo 147, 155
parataxe 147-8, 155
particípio(s) 

futuro passivo (kicca)
conjugação 105
significados 92
sufixos: tabba, anïya, ya (yya)

93
tabba, anïya, conjug. 105

usado como adj. 92-3
usado como subst. 92-3
= imperativo ou optativo

indeclinável 93
passado (tempo) 90

ativo 90, 91-2
formas 91

conjugação 105
decl. 91
em -na 92
formação de 91
passivo 91, 94
sufixos: -ta, -ita, -na, -tävin, 

-tavant(u) 91
-ta, -na, conjug. 105

usados como adj. 58, 91-2
usados como subst. 91

presente (missakiriyä)
ativo 90; conjug. 105

sufixos: -nt, -nta, -mäna, 
-äna, conjug. 105

em -(a)nt = subst. 64, 90
femininos de
= ger. e ger.comp. (do port.)
médio 113
passivo 94
= pres.perf. (q.v.)
sufixos: -nt, -mäna 90
usados como adj. 90

v.tb. gerúndio comp.
passado (= pretérito)

definido 88
descrito como presente 84
histórico / narrativo 84
indefinido (tempo) (= perfeito) 88
perfeito (=pluperfeito)

v.tb. “aoristo”, “imperfeito”
passivo (modo) (kammapada ) 89, 94,

105
do futuro 94
reflexivo 113
sufixos: ya, i(ï)ya 95

(p)paìi (prefixo) 92, 94
paìissuÄäti e o dativo 45
pätubhavati e o dativo 45
pe 123
perfeito (tempo) (parokkha) (ou passa-

do indefinido) 88, 104
= prét.-m.-q.-perf. (do português)

pergunta, forma cortês 46
perifrástico 92, 106, 110
período(s) 143 seg.

comprimento do 146
elementos de construção 147
v.tb. “frase”, oração”

pessoa (gramatical) (purisa) 145
pi 18, 147
pihayati e o dativo 45
piììhito (indecl.) e o gen. 47
piya (adj) e o dativo 45
pluperfeito 107
poesia, características do páli em 19
pontuação 19, 144
posição (ìhäna) 155
possessivo 46 

v.tb. “genitivo”
potencial, v. “optativo”
prefixos (upasagga) 88, 115, 144

alteração do sentido da raiz 116
aos nomes 116
saî, upa, q.v.

preposições 118
gerúndios usados como 119
subst. usados como 119

presente (tempo) (vattamänä) 81, 88
durativo 81
habitual / freqüentativo 81
histórico / narrativo 81, 107
indicativo passivo (kammapada ) 94
-perfeito 84, 90, 106

pretérito (= aoristo / imperfeito) 84, 88
= perfeito = prét.mais-que-perfeito 
imperfeito 84, 85 (v. “aoristo - A”)
perfeito 85, v. “aoristo - B”
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yävatä:

yävatä Ænanda ariyaî äyatanaî… idaî agganagaraî bhavissati,
“Ænanda, tão longe quanto a esfera ariana (estende-se)… esta será a
suprema cidade”.

yattha :

yattha Himavantapasse… tattha  väsaî kappesuî, “onde do lado do
Himälaya… lá eles arranjaram um lugar de moradia”.

yattha sïlaî tattha  paññä, yattha paññä tattha sïlaî, “onde há virtude  lá
existe sabedoria, onde há sabedoria lá existe virtude”.

te… jäneyyuî yatth’  ime cattäro mahäbhùtä aparisesä nirujjhanti, “eles…
pode  ser que saibam onde estes quatro elementos absolutamente findam”.

yattha pan’ ävuso sabbaso vedayitaî n’ atthi, api nu kho tattha asmï ti
siyä, “mas onde, senhor, experiência é completamente ausente (“não”),
haveria ali o pensamento ‘eu sou’?”.

mayaî… na jänäma yattha vä brahmä yena vä brahmä yahiî vä brahmä,
“nós… não sabemos onde o Brahmä está ou de que jeito o Brahmä é ou
onde o paradeiro do Brahmä é”.

yena (comp. o último exemplo):

yena Näèandä tad avasari, “ele foi para baixo para (= em direção à) Näèandä”.

Adjetivo relativo:

yävataka (feminino -ikä):

yävatikä yänassa bhùmi yänena gantvä, yänä paccorohitvä,…
upasaîkami, “tendo ido por carruagem tão longe quanto (havia) chão
para carruagem, tendo apeado da carruagem… ele aproximou-se”.

6.4 Exemplos de Frases Complexas.

Exemplos de combinação de vários elementos numa frase ou período mais extenso:

yathä kathaî pana te mahäräja vyäkaîsu, sace te agaru, bhäsassu (duas
orações subordinadas; o todo conectado ao seu contexto mais amplo, o
diálogo, por pana)

kin nu Säriputta ye te ahesuî atïtam addhänaî arahanto
sammäsambuddhä, sabbe te bhagavanto cetasä ceto paricca viditä,
evaîsïlä te bhagavanto ahesuî iti pi, evaîdhammä evaîpaññä
evaîvihärï evaîvimuttä te bhagavanto ahesuî iti pï ti (oração
subordinada e duas orações de discurso direto com iti; o todo é discurso
direto interrogativo)

yadä aññäsi dutiyo satthaväho bahunikkhanto kho däni so sattho ti
bahuî tiÄañ ca kaììhañ ca udakañ ca äropetvä satthaî päyäpesi
(oração subordinada contendo uma oração de discurso direto, seguida de
oração infinita com gerúndio e oração principal: as orações aqui, como
freqüentemente em manuscritos e edições impressas, não estão separadas
por pontuação)

 FUNDAMENTOS da

GRAMÁTICA PÁLI
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presente para uma “verdade eterna” (resultado que é sempre verdadeiro ou certo) e o
futuro para um caso particular (que é certo, mas que poderá não sê-lo sob circunstâncias
diferentes), o mesmo tempo sendo usado em ambas as orações. Variações sobre esta
última construção são o uso de outros tempos ou verbos infinitos no lugar do presente se
a oração principal for uma injunção ou comando ou desejo (imperativo), se houver uma
construção infinita especial (tal como alaî com o infinitivo acima, expressando uma
injunção), ou se um particípio passado é usado para expressar a condição,
presumivelmente reconhecendo ou enfatizando que a ação antecedente está completada
(“presente-perfeito”) antes da ação resultante se efetivar. Com yadi o tempo presente (ou
presente ou particípio passado ou uma oração nominal) é usado, porque a disjunção como
um todo é certa (uma alternativa pelo menos, e até todas as alternativas sendo verdadeiras).

yadä indica tempo e/ou uma condição, neste último caso com o uso de tempo
verbal já anotado:

yadä aññäsi… satthaî päyäpesi, “quando ele soube… fez a caravana partir”.
yadä aññäsi… atha… pakäsesi, “quando soube… então… ele mostrou”.
yadä bhagavä tamhä samädimhä vuììhito hoti , atha mama vacanena

bhagavantaî abhivädehi, “quando o Afortunado tenha saído daquela
concentração, então saúda o Afortunado com minhas palavras (‘fala’).

yadä… nikkhamati… pätubhavanti, “quando… ele parte… eles aparecem”.
yadä… nikkhamati, tadä… kampati, “quando… ele parte… isto estremece”.

(os dois acima são construções semelhantes com ou sem o correlativo
tadä, que evidentemente é opcional)

yadä… passeyyäsi… atha me äroceyyäsi, “se/quando… tu venhas a ver…
então tu deves me informar”.

yato usualmente introduz uma causa, às vezes o lugar de origem:

yato kho Väseììhä sattä… upakkamiîsu par ibhuñjituî, atha tesaî
sattänaî sayampabhä antaradhäyi, “porque, Väseììhas, seres caíram
em cima… para comer, então a autoluminosidade daqueles seres
desapareceu”.

yato kho bho ayaî attä… vinassati, na hoti param maraÄä , ettävatä kho
bho ayaî attä sammä samucchinno hoti, “dado que, senhor, esta
alma… perece completamente, não é após a morte, a este ponto, senhor,
esta alma veio a ser aniquilada completamente”.

yato… brähmaÄo sïlavä ca hoti… sammä vadeyya, “dado que… um
brâmane está bem comportado… ele poderia corretamente dizer”.

yato… bhikkhu averaî avyäpajjhaî mettacittaî bhäveti… ayaî vuccati
Kassapa bhikkhu samaÄo iti, “dado que… um bikshu desenvolve um
coração de bondade-afetuosa, sem ódio, não-violento… este bikshu,
Kassapa, é chamado um asceta (filósofo)…”.

yato kho bho ayaî attä… paricäreti, ettävatä… patto hoti, “dado que,
senhor, esta alma… goza a si mesma, a tal ponto ela tem atingido…”.

yato ca candimasuriyä uggacchanti yattha ca ogacchanti…
anuparivattanti, “onde o sol e a lua surgem e onde eles se põem… eles
(brâmanes) para lá se viram”.

yasmä, “porque, pela razão de, dado que, desde que”, é um sinônimo de yato
raramente usado. Ele é usado com o correlativo tasmä:
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I - INTRODUÇÃO: A LÍNGUA PÁLI E A LITERATURA CANÔNICA

1. A Origem da Língua Páli

Páli é conhecida principalmente como a língua do budismo Theraväda. A palavra päèi
significa “texto”, e a língua é “a língua dos textos”. Muito pouco é conhecido de suas
origens. Não sabemos onde exatamente ela era  falada ou se origina lmente ela era uma
língua falada de todo. A antiga tradição ceilonense diz que o próprio Buda falava mägadhï
e que essa língua era idêntica ao páli. O Buda havia nascido em Kapilavastu, uma cidade
no Nepal, e ele passou a maior parte de seu tempo de vida nos reinados de Mâgadha,
Kosala, Vatsa e Vajji, todas elas próximas do Ganges. Portanto, é provável que ele tivesse
falado mägadhï e talvez outro dialeto indiano também. No entanto, nós sabemos que o
mägadhï, embora um dialeto relacionado, diferia do páli em muitos aspectos, e a origem
do páli é agora procurada em outras partes do norte da Índia. Seja como for, há décadas
que esta questão é debatida pelos estudiosos, sem que tenha havido, até agora, algum
consenso a respeito disso.

Não sabemos se o ensinamento budista foi alguma vez escrito em mägadhï. A arte
da escrita não era usada até alguns séculos após a passagem de Buda. O que nós sabemos
ao certo é que a literatura budista canônica tem sido preservada em Ceilão, escrita em páli,
e que essa língua permaneceu  durante séculos como a língua usada pela comunidade de
bikshus (monge-mendicante budis ta): comentários e tratados budistas foram escritos em páli
durante séculos, assim como tratados históricos. Como e quando a língua veio parar no
Ceilão não é conhecido: deve ter sido uma língua do norte da Índia, e pode ter sido
introduzida no Ceilão ligada a alguma atividade missionária. De fato, as crônicas históricas
nos contam que o famoso rei Ashoka (circa 274-234) teria mandado seu filho Mahinda
à ilha numa missão religiosa parecida (v. “I.4. A Literatura Páli”). 

A língua páli tem sido usada também como uma língua falada nos mosteiros (viharas);
é possível encontrar hoje no Ocidente muitas pessoas, além de estudiosos, que conhecem
essa língua, mesmo que não consigam usá-la como língua falada. O interesse na literatura
e língua páli tem aumentado gradativamente no Ocidente durante as últimas décadas, e
o Cânone Páli tem sido publicado tanto em páli quanto em traduções (a maior parte foi
publicada em páli e inglês pela Pali Text Society de Londres; já existem duas edições mais
completas em páli disponíveis em CD-ROM e publicadas por entidades tailandesas e
indianas).

O interesse pelo budismo no Ocidente tem sido grande: sua concepção dinâmica do
homem, sua análise da psicologia humana, sua atitude empírica e antimetafísica, sua
tolerância, seu requisito para um desenvolvimento pessoal —, tudo isso deixou uma
profunda impressão sobre a mente ocidental. Jainismo, outra religião dos tempos de Buda
e que também produziu uma extensa literatura escrita num dialeto parecido, não atraiu
tanta atenção quanto o budismo. Para ser exato, a literatura páli expressa somente o
ensinamento de uma das várias seitas budistas (Theraväda, “o ensinamento dos anciões”).
Escrituras pertencentes a outras escolas, especialmente as de Maaiana, são conhecidas em
outras línguas: sânscrito, tibetano, chinês, japonês, etc. Hoje já é consenso entre a maioria
dos estudiosos de que o budismo páli preservou as idéias originais de Buda; as escolas
Maaiana aceitam isso, mas argumentam que Buda teria ensinado doutrinas esotéricas
também, que passaram de mestre para discípulo, e que esses ensinamentos são expressos
nos escritos Maaiana.
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2. Caracter ísticas da L íngua Páli

A língua páli não é considerada uma língua difícil. A gramática é rica em flexões, mas não
tão rica quanto em muitas outras línguas; e flexões são, às vezes, de grande auxílio. Mas,
num principiante esse idioma poderá deixar uma impressão “estranha” e assaz pesada, a
razão sendo, principalmente, diferenças sintáticas entre seu próprio idioma e o páli. Uma
boa tradução em português amiúde deverá ser construída de uma maneira radicalmente
diferente. A seguir damos algumas dessas diferenças.

(a) Em páli não existem artigos definidos ou indefinidos; ocasionalmente um pronome
adjetivo demonstrativo (ta “isto”) e o numeral de “um” (eka “um”) são usados para esses
propósitos (ambos tomam o gênero, número e caso do substantivo que eles qualificam).

(b) Os pronomes pessoais não são usados como sujeitos do verbo, exceto quando
enfatizados, porque a pessoa é indicada por meio das terminações.

(c) A cópula (i.é. as diferentes formas do verbo “ser”) é usualmente omitida. Nós
dizemos, por exemplo, “isto é sofrimento”, mas, em páli, seria idaî dukkhaî, (“isto
sofrimento”) sem atthi. “Nosso mestre é venerável” é escrito como Satthä no garu, sem
o atthi.

(d) O verbo usualmente é colocado no fim da frase.

(e) O páli freqüentemente prefere um substantivo onde nós esperaríamos ver um
verbo, uma oração temporal ou coordenada, etc. Existem frases que são construídas de
grande número de substantivos. Por exemplo, na terceira Nobre Verdade, a pergunta “e
o que é a nobre verdade acerca da cessação do sofrimento?”, é respondida por Yo tassä
yeva taÄhäya  asesa-viräga-nirodho cägo paìinissaggo mutti anälayo, “Justamente a
completa impassividade à, e a cessação dessa mesma sede, a renúncia a ela e seu
abandono, a libertação e a independência dela” —, a frase é construída só de substantivos.
“Após transcender o” é expresso por um substantivo no ablativo samatikkamä. 

(f) Amiúde uma distinção clara não é feita entre diferentes classes de palavras e entre
diferentes funções gramaticais. Substantivos são, às vezes, usados como adjetivos; casos
ou desinências poderão receber funções atípicas numa frase; e, às vezes, se uma forma
verbal deverá ser interpretada como passiva ou ativa, terá que ser deduzida do contexto.

(g) Orações subordinadas não são muito comuns em páli. Subordinação é freqüente-
mente expressa por meio de expressões absolutas, palavras compostas e particípios.

(h) Palavras compostas são muito comuns em páli. Elas poderão ser muito complexas
e terem funções numa frase que são impossíveis em português. Elas terão que ser
estudadas com muito cuidado.

(i) O páli prefere, freqüentemente, expressões negativas que, no entanto, têm
significados positivos. P.ex. a-vippaìisära, “livre de má consciência”; avyäpäda , “não-
violência” (= bondade); avihiîsä, “livre de crueldade” (= compaixão), amataî,
"não-morte".

(j) Em páli alguns tipos de expressões passivas são muito comuns, especialmente
particípio passado e particípio futuro passivo.

(k) Em português, as palavras “e” e “se” são sempre colocadas no início da frase,
enquanto que no páli seus equivalentes ca e ce são sempre colocadas na segunda posição;
p.ex. katamañ ca, “e o que”. Algumas outras palavras têm a mesma posição enclítica na
sentença: vä “ou” hi “porque”, (a)pi “mesmo que”.

(l) Em conversação, o interlocutor usualmente apela para o ouvinte por meio de
vocativo, p.ex. bhikkhave “bikshus!” (monge-mendicante budista).
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sace introduz uma condição, concessão ou hipótese (observe o uso dos tempos
e modos e as notas abaixo):

sace te agaru, bhäsassu, “se não (é) a ti importuno/embaraçoso, fala”.
sace… yäceyyäsi… atha… adhiväseyya, “se tu perguntares (requerer, yäcati

[I])… então… ele poderia aceitar”.
sace kho ahaî yo yo… ädiyissati tassa tassa dhanam anuppadassämi,

evam idaî adinnädänaî pavaëëhissati, “se eu conceder dinheiro a
quem quer que toma…, desta maneira este roubo aumentará”.

sace na vyäkarissasi, aññena vä aññaî paìicarissasi, tuÄhï vä bhavissasi,
pakkamissasi vä; etth’ eva te sattadhä muddhä phalissati, “se tu não
explicares, ou te esquivares (paìi-carati [I]) irrelevantemente, ou estás
silencioso, ou vais embora; tua cabeça se partirá em sete aqui mesmo”.

sace pana tumhäkaî… evaî hoti… tiììhatha tumhe, “se tu… pensas
assim… não te incomodes”.

sace agäraî ajjhävasati, räjä hoti… sace kho pana… pabbajati, arahaî
hoti…, “se ele vive em casa será um rei… mas se vai para a vida sem-casa
será um arahant…”.

ce (enclítico) é similar:

ito ce pi so… yojanasate viharati, alam eva… upasaîkamituî, “mesmo
que ele… viva a cem léguas daqui, é próprio… aproximar-se”.

te ce me evaî puììhä ämo ti paìijänanti, “se eles são questionados assim
por mim eles admitem ‘sim’”.

taî ce te purisä evam äroceyyuî… api nu tvaî evaî vadeyyäsi, “então
se homens forem te informar… tu falarias assim…?”.

ahañ ce va kho pana… abhivädeyyaî, tena maî sä parisä
paribhaveyya…, “mas se eu… for cumprimentar, esta assembléia poderia
desprezar-me por isso”.

yadi, “se, seja, quer, ou”, é associado em significado com sace:

taî kim maññasi mahäräja, yadi evaî sante hoti vä sandiììhikaî
sämaññaphalaî no vä, “então o que pensas, grande rei, se, isto sendo
assim, é isto um fruto visível da vida de asceta ou não?”.

jänähi yadi vä taî bhavantaî Gotamaî tathä santaî yeva saddo
abbhuggato yadi vä no tathä, yadi vä so bhavaî Gotamo tädiso yadi
vä na tädiso, “aprenda se o relato disseminado acerca do honorável
Gotama é verdadeiro, ou se não verdadeiro, se esse honorável Gotama (é)
este tipo ou não este tipo”.

yaî yad eva parisaî upasaîkamat i, yadi khattiyaparisaî, yadi
brähmaÄaparisaî, yadi gahapatiparisaî, yadi samaÄaparisaî;
visärado upasaîkamati, amaÅkubhùto, “a qualquer assembléia que ele
possa ir, seja da nobilidade, dos brâmanes, dos donos de casa, dos ascetas
— ele aproxima-se confiantemente e desavergonhado”.

Notas sobre os tempos e modos.  Dos exemplos acima parece que se a
condição, etc., e seu resultado são puramente hipotéticos (do ponto de vista do orador ou
narrador) os verbos em ambas as orações relativas e principal serão no optativo. Se o
resultado for considerado certo os (tempos “indicativo”) presente e futuro são usados: o
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yad idaî (= tal como, quão, isto é, a saber” — identificação ou especificação):
akaraÄïyä va… Vajjï raññä… yad idaî yudhassa, “os Vajjïs… são
realmente invencíveis (‘impossível’) pelo rei… a saber, pela guerra”.
cirassaî kho bhante bhagavä imaî pariyäyaî akäsi yad idaî idh’

ägamanäya, “após longo tempo/finalmente, senhor, o Afortunado
tomou (‘fez’) este percurso, a saber  vir aqui”.
(cirassaî, indeclinável: “finalmente, após longo tempo”)

yathä é o relativo mais geral e vazio após yaî, mas com um sentido consecutivo e
aquele de maneira, ou às vezes de comparação, razão, ou propósito:

yathä te khameyya tathä naî vyäkareyyäsi, “conforme te aprazer
(conforme queres) assim podes explic á-lo”, “podes exp licá-lo conforme te
agradar”.

yathä bhante devatänaî adhippäyo, tathä hotu, “que seja conforme os
devas desejarem, senhor!”

yathä… vyäkaroti taî… äroceyyäsi, “deves informar (-me)… como ele o
explica”.

atthi paìipadä yathä paìipanno sämaî yeva ñassati, “há um meio que
seguindo-o alguém descobrirá por so mesmo”.

yathä va pan’ eke bhonto samaÄabrähmaÄä… evarùpaî
bïjagämabhùtagämasamärambhaî anuyuttä viharati… iti evarùpä
bïjagämabhùtagämasamärambhä paìivirato samaÄo Gotamo, “mas
enquanto, senhores, alguns ascetas e brâmanes… vivem praticando tal
destruição (samärambho , “empreendimento”, “lançar mão de”) de seres
vivos (bhùtagämo) e plantas (bïjagämo)… assim o asceta Gotama abstém-
se de tal destruição de seres vivos e plantas” (evarùpa = evaîrùpa, “de
tal tipo” — composto bahubbïhi, v. ....).

yathä nu kho imäni bhante puthusippäyatanäni… sakkä nu kho bhante
evam evaî diììhe va dhamme sandiììhikaî sämaññaphalaî
paññäpetuî, “Senhor, como esses muitos (puthu, “muito, variado”)
circulos-de-ofício (homens de vários ofícios)… é possível, Senhor, declarar
da mesma maneira um fruto visível da vida de asceta no mundo
(dhammo)?”.

tena hi bho mama pi suÄätha, yathä mayam eva arahäma taî bhavantaî
Gotamaî dassanäya upasaîkamituî, “agora escutam a mim,
como/porque nós deveríamos (eva = somos nós que deveríamos) ir ver o
honrado Gotama”.

pahoti me samaÄo Gotamo tathä dhammaî desetuî yathä ahaî imaî
kaÅkhädhammaî pajaheyyaî, “o asceta Gotama pode me ensinar o
Darma de modo que (ou: de tal amneira que) eu possa renunciar esse
elemento/idéia de dúvida (kaÅkhä)”.

Os relativos restantes são mais especializados em significado:

seyyathä  introduz um símile:

atha kho bhagavä seyyathä pi näma balavä puriso… bähaî pasäreyya…
evaî evaî… pärimatïre paccuììhäsi, “então o Afortunado, assim como
um homem forte… possa estender seu braço, assim mesmo… ele surgiu
na margem do outro lado”.
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(m) As regras de pontuação são diferentes em páli e em português. Na maioria das
edições páli, existem muito poucas vírgulas assim como nem sempre há separação entre
cada palavra e palavra. P.ex. ghäÄasamphassapaccaya (= ghäÄa+samphassa+paccaya).
Nos manuscritos páli, fala/locução direta e outras citações são marcadas somente por um
ti após a última palavra, mas, em algumas edições européias, marcas de citação são
adicionadas. Páli tem a palavra ca para indicar “e”, mas esta é freqüentemente omitida e
a coordenação terá que ser deduzida a partir do contexto. P.ex. loke. . . . pajäya “no
mundo. . . . e dentre o gênero humano”. Às vezes, nem há necessidade de traduzi-la, uma
vez que ela meramente indica uma conexão com o que foi dito antes.

(n) Páli não tem equivalente ao nosso verbo “ter”. A idéia poderá ser expressa por
vários meios, como, p.ex., atthi + dativo ou genitivo “há/existe (para mim)”. Ex.: mama
dve puttä santi, “há para mim dois filhos = eu tenho dois filhos”.

(o) A ordem normal das palavras num texto em prosa é: agente — atributo — paciente
— ação; assim, o verbo está colocado usualmente no fim da frase. Adjetivos usualmente
precedem os substantivos que eles qualificam, exceto quando vários adjetivos qualificam
um único substantivo.

(p) Páli é uma língua indo-européia do tronco indo-iraniano, mui proximamente
relacionada ao sânscrito, a língua literária mais importante da antiga Índia (mas,
aparentemente, não derivada desta); de fato, diz-se que o relacionamento entre ambas é
como o que existe entre o latim e o italiano. Suas similaridades a outras línguas indo-
-européias, o português por exemplo, não se torna patente de imediato, mas poderá ser
inferido de paralelos como: me = "por mim", supa = "sopa", nava = "novo", vamati =
"vomitar", etc. 

(q) Ela tem um rico sistema flexional,  embora menos que o sânscrito, e uma estrutura
gramatical de um tipo similar ao latim e grego clássicos.      

Os substantivos e adjetivos têm oito diferentes casos, por meio dos quais são
expressas relações que usualmente teriam de ser interpretadas por meio do emprego de
preposições, p.ex. tassa "a ele" (dativo), agginä "por meio do fogo" (instrumental), tasmiî
samaye “naquele/nesse tempo” (locativo). O verbo tem terminações especiais para
diferentes pessoas: asmi “eu sou”, atthi “ele é”, etc. Os tempos e modos são formados
através de modificações da raiz.

Adicionalmente, ela desenvolveu uma capacidade notável para construir compostos
nominais e expressões absolutas, que são usadas para expressar fatos e circunstâncias
subordinadas; estes são freqüentemente usados em poesia e às vezes com muita
efetividade. Por exemplo, disvä “tendo visto”; gate, ìhite  “seja quando anda, quando fica
de pé”, literalmente “em (ele) sendo ido, pôsto de pé (ou perpendicularmente)” (locativo);
dukkha-nirodha-gäminï-paìipadä , lit. “o caminho indo à cessação do sofrimento”; na
estrofe 39 do Dhammapada  a palavra puññapäpapahïnassa (puñña + päpa +
pahïnassa) equivale a: "o bem + (e o) mal + que tenha abandonado"; ou na estrofe 183,
sacittapariyodapanaî (sa + citta + pariyodapana ), que equivale a "seu próprio +
coração + purificação''. Amiúde, isto dá à impressão verbal do original um sentido
apropriado ao conteúdo, como movimento, tranqüilidade, etc., que não pode ser imitado
por quaisquer meios formais comparáveis, num idioma como o português ou o inglês.
Construções desse tipo às vezes requerem análise cuidadosa a fim de entendê-las
corretamente.

(r) Vejamos agora umas poucas características do páli conforme se refletem na poesia.

 Uma singular estrofe em páli tem capacidade suficiente para conter uma figura
poética que em língua européia requereria muito mais versos. Deveras, no caso de
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métricas mais longas e elaboradas, e devido à condensação e compactação de que o páli
é capaz, uma estrofe de quatro linhas poderá às vezes cobrir tanto terreno quanto um
soneto ocidental. Alguns destes metros longos têm nas suas quatro linhas tantas sílabas
quantas há num pentâmetro português de oito ou nove linhas.

Outro aspecto da poesia páli, que não pode ser adequadamente igualado numa
tradução em língua ocidental, é a grande riqueza de sinônimos ou quase-sinônimos que o
poeta tem à sua disposição. A palavra "desejo", por exemplo, podera ter no páli mais de
quinze expressões diferentes; e a palavra "lótus" mais de uma dezena.      

Mais um aspecto das obras literárias em páli, tanto em prosa quanto em verso, é o
emprego de palavras ou frases com duplo sentido, e esta língua tem uma capacidade
inigualada para trocadilho em larga escala que não pode ser, obviamente, imitada no
nosso vernáculo.

3. Estágios Históricos da Língua Páli

Quatro estágios da língua páli podem ser distinguidos:

(a) A linguagem dos Gäthäs, i.é. dos versos métricos. Esta é muito heterogênea no
caráter. De um lado, ela contém muitas formas lingüísticas arcaicas; de outro lado, ela
também contém um grande número de novas formações totalmente características do páli,
e, amiúde, elas estão misturadas com formas arcaicas que lhe ocorrem lado a lado, às
vezes num mesmo verso. Em alguns casos as exigências de metrificação provavelmente
determinaram a escolha das formas a serem usadas. Nesses casos, onde versos foram
traduzidos de uma língua antiga para outra mais recente, o uso de formas arcaicas era
particularmente liberal, dado que este permitia uma aproximação mais estreita com o
original. Exemplo de textos de gäthäs canônicos são, entre outros, o Suttanipäta, o
Dhammapada , os Theratherïgathä , os Jätakas, etc.

Não podemos deixar de mencionar aqui a grande variedade e riqueza prosódicas dos
poemas budistas, nos quais podem ser distinguidos cerca de trinta metros diferentes. Os
poemas páli, com suas novas métricas (freqüentemente baseados numa frase musical),
aspectos estilísticos, figuras de alocução e dicção seletas prenunciam a clássica literatura
kavya em sânscrito que aparece mais tarde.

(b) A linguagem da prosa canônica. Esta é mais homogênea e uniforme do que o da
Gäthäs. As formas arcaicas tornam-se menos numerosas e, em parte, desaparecem de
todo. O uso de novas formações não é mais acidental ou arbitrário como no período mais
antigo do idioma, mas é regido por regulamentos mais rígidos.

(c) A prosa mais tardia da literatura pós-canônica, p.ex. o Milindapañha , os grandes
comentários, etc. Esta é baseada na prosa canônica e reflete seu uso artificial e erudito.
A diferença entre o primeiro e o segundo período é, portanto, muito mais grande do que
aquele entre o segundo e o terceiro. Este último é caracterizado pelo uso ainda mais
restrito das formas arcaicas.

(d) A linguagem da poesia artificial mais tardia, que não possui um caráter
homogêneo. Os autores derivaram seu conhecimento da língua e emprestaram
indiscriminadamente formas lingüísticas da literatura antiga e da mais nova, e sua
propensão para arcaismos e sanscritismos variava em casos diferentes.

4. A Literatura Páli

Os primeiros séculos que se seguiram à passagem de Buda viram a culminação de um
processo que levou a cisão às fileiras budistas, começando por discórdias sobre pontos
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6.3  Orações Relativas.

A oração relativa ou subordinada é o mais importante e mais freqüente de todos os
elementos na construção do período no páli. É também o mais complexo e variegado em
estrutura e significado e requer estudo cuidadoso. A indicação formal de tais orações é que
elas abrem com um pronome relativo ou indeclinável, i.é., os pronomes e indeclináveis em
ya- e certos outros indeclináveis que podem ser classificados como relativos: sace, ce
(enclítico), hi (enclítico), seyyathä . Similarmente o adjetivo relativo -yävataka (/-ikä) pode
abrir uma oração relativa. Os usos que regem o pronome relativo (concórdia) foram
mencionados em IV.5 - Oração relativa. Deverá ser notado o duplo relativo que
expressa uma  generalização. As orações subordinadas com indeclináveis, classificadas de
acordo com os indeclináveis que as introduz, são como segue (o uso de demonstrativos
correlativos é razoavelmente livre, e freqüentemente são omitidos de todo):

yaî é o relativo mais geral e “vazio”, e pode servir simplesmente como um
marcador de uma oração relativa (em cujo caso pode ser traduzido como “que”) da mesma
maneira que ti marca o discurso direto. Ele pode introduzir também o discurso indireto
(que, no entanto, é extremamente raro comparado ao direto), uma suposição (parikappa),
uma concessão (anumati), uma causa, ou meramente uma quali ficação (araha, satti)
(comp. o pronome relativo). O tempo optativo aparece como usualmente em casos
hipotéticos (veja III.2.2.3). Exemplos:

anacchariyaî kho pan’ etaî Ænanda, yaî manussabhùto kälaî kareyya,
“mas isto não é surpreendente, Ænanda, que um ser humano tenha que
morrer”.

yaî passanti… brähmaÄä candimasuriye…, pahonti candimasuriyänaî
sahavyatäya maggaî desetuî, “enquanto que os brâmanes… vêem o
sol e a lua…, podem eles ensinar o meio de união com o sol e a lua?”

yaî taî jätaî… taî vata mä palujjï ti, n’ etaî ìhänaî vijjati, “isto que
é nascido… que não venha a se decompor (lit.: deveras não deixe
decompor-se! — discurso direto) é impossível”.

ìhänaî kho pan’ etaî Kassapa  vijjati, yaî viññù… evaî vadeyyuî…,
“mas existe o caso, Kassapa, que pessoas discernentes… possam dizer
assim…”.

yaî pi bho samaÄo Gotamo Campaî anuppatto… atith’ amhäkaî
samaÄo Gotamo, “e dado que, senhor, o asceta Gotama chegou em
Campä… o asceta Gotama é nosso hóspede”.

yaî sukho bhavaî taî sukhä mayaî, “se o senhor está feliz nós estamos
felizes”.

Algumas combinações de yaî (= yad) com outros indeclináveis podem ser
exemplificadas brevemente:

yad agge (= “desde que”, “desde o dia em que/quando”): yad agge ahaî
Mahäli bhagavantaî upanissäya viharämi, na ciraî tïÄi vassäni,
dibbäni hi kho rùpäni passämi… no ca kho dibbäni saddäni suÄämi,
“Mahäli, desde que eu tenho vivido dependendo (como pupilo) do
Afortunado, cerca de três anos, embora eu tenha visto formas divinas
(visões: rùpaî é aplicado a qualquer objeto visual)… eu não ouvi sons
divinos…”.



Gr.Dic - 148

(2) parataxe.– abre com te referindo-se aos caracteres já introduzidos: te taî
satthaî dvidhä vibhajiîsu ekato pañca sakaìasatäni ekato pañca
sakaìasa täni.

(3) subordinação.– ye (pronome): …ye ca tasmiî satthe ahesuî manussä
vä pasù vä sabbe so yakkho amanusso bhakkhesi, aììhikän’ eva
sesesi. — yadä (indeclinável): yadä aññäsi dutiyo satthaväho:
bahunikkhanto kho däni so sattho ti, bahuî tiÄañ ca kaììhañ ca
udakañ ca äropetvä satthaî päyäpesi.

(4) composição.– dvïhatïhapäyäto = “quando…”, série de bahubbïhis no
meio da mesma frase = “quem…”: dvïhatïhapäyäto1 kho pana so sattho
addasä purisaî käèaî lohit akkhiî apanaddhakaläpaî2

kumudamälaî…

1 “quando foram dois ou três dias desde que partiu” (bahubbïhi )
2 “com cabelo desamarrado” (bahubbïhi )

(5) verbos infinitos.– gerúndios, paìissutvä, chaëëetvä: evaî bho ti kho te
satthikä tassa satthavähassa paìissutvä, chaëëetvä puräÄäni t iÄäni
kaììhäni udakäni lahubhärehi sakaìehi satthaî päyäpesuî. —
particípio presente, caramäno : ekaî samayaî bhagavä Mägadhesu
cärikaî caramäno mahatä bhikkhusaîghena saddhiî yena
Khänumataî näma Mägadhänaî brähmaÄagämo tad avasari. —
particípio passado, adhigato: …idha mayhaî brähmaÄa rahogatassa
patisallïnassa evaî cetaso parivitakko udapädi: adhigato me vipulä
mänusakä bhogä, mahantaî paìhavimaÄëalaî abhivijiya
ajjhävasämi. — pp., jäto: jäte kho pana bhikkhave Vipassimhi
kumäre, Bandhumato rañño paìivedesuî: putto te deva jäto, taî
devo passatù ti. — locativo absoluto: o trecho anterior começa com
loc.abs. — pp. bhuttä e infinitivo pariyesituî: …bhuttä kho pana me
mänusakä kämä, samayo dibbe käme pariyesituî. — adjetivo
equivalente a um particípio, päìikaÅkha (neste caso na oração principal):
yävakïvañ ca Ænanda Vajjï abhiÄhaî sannipätä sannipätabahulä
bhavissanti , vuddhi yeva Ænanda Vajjïnaî päìikaÅkhä no parihäni.

(6) discurso direto.– numerosas orações com ti: …kuto bho ägacchasï ti.
amukamhä janapadä ti. kuhiî gamissasï ti. amukaî näma
janapadan ti.

(7) encadeamento.– yävakïvaî repetido muitas vezes em frases paralelas:
…yävakïvañ ca Ænanda Vajjï samaggä sannipatissanti… yävakïvañ ca
Ænanda Vajjï appaññataî na paññäpessanti… yävakïvañ ca Ænanda
Vajjï ye te Vajjïnaî… (DN ii.76-81) — jit’ amhä vata bho ambakäya,
vañcit’ amhä vata bho ambakäya, repetido (veja  DN ii.96-97)  —  No
(5) acima, o exemplo que começa com bhuttä, as palavras kämä… käme
ligam as duas orações. — No DN iii.66-8, pode-se ver formas repetidas ou
contrastantes; encontramos três aoristos “asindéticos”: nisedhesuî…
akaîsu… chindiîsu, de formas contrastantes, com o parágrafo seguinte
fechando com os três futuros verbos correspondentes.
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menores de disciplina e, gradativamente, ampliando-se e aprofundando-se, vindo a
abranger importantes pontos doutrinários, resultando, finalmente, na divisão maior do
budismo em mais de duas dezenas de escolas. Grosso modo, essas escolas podem ser
classificadas em dois grupos principais: o primeiro abarca as escolas mais antigas, a dos
"Anciãos", e veio a ser conhecido por Hïnayäna , "o Pequeno Veículo", nome algo
desdenhoso que lhe foi dado pelo segundo grupo, que denominou a si próprio de Maaiana
(Mahäyäna ), "o Grande Veículo". Enquanto o Maaiana "transbordava" para a China e, via
Coréia, atingia o Japão, penetrava no Tibete e Ásia Central, numa multiplicidade de
escolas e seitas características de cada país, as escolas dos "Anciãos", após um florescimen-
to espetacular, iam gradualmente desaparecendo do solo nativo da Índia (por razões que
não cabe aqui explicar) até não restar nenhuma delas, exceto a escola Theraväda que
sobreviveu em terra alheia. A sobrevivência desta escola deveu-se a um fato histórico
anterior: no século III a.C. o rei Tissa do Ceilão — chamado nas Inscrições de Ashoka de
Tambapanni — enviou uma embaixada ao imperador da Índia, Ashoka. Em resposta,
Ashoka recomendou a religião budista e mandou seu filho, o bikshu Mahinda, à ilha para
instruir Tissa e seus súditos. As tradições e ensinamentos que Mahinda levara eram os da
escola Theraväda ("o ensinamento dos Anciãos") que, posteriormente, estendeu sua
influência a outros países circunvizinhos. Atualmente o Theraväda é praticado em Sri
Lanka (antigo Ceilão), Birmânia, Tailândia e, também, no Laos, Camboja e Vietnã. 

O Theraväda, além de ser a escola budista mais antiga existente, é também a única
que possui o mais completo conjunto de escrituras, o chamado “Cânone Páli”, que
contém na sua forma mais antiga os ensinamentos originais de Buda, e que pelas
estimativas de alguns estudiosos, é tão volumoso quanto aproximadamente doze vezes a
Bíblia completa. Este cânone chama-se também Tipiìaka (em sânscrito Tripitaka), isto
é "as Três Corbelhas", por dividir-se em três grupos: 

(1) Vinaya Piìaka, "Livros de Disciplina", consiste de narrativas concernentes ao
estabelecimento da Ordem (saÅgha) budista e os regulamentos que regem sua vida.
Incidentalmente, contém alguns relatos muito importantes da vida e carreira de Buda como
tal (isto é, “o Iluminado”). 

(2) Sutta Piìaka, “Livros da Doutrina”, que consta de sutras (sutta; em sânscrito,
sùtra) ou “fios (de discurso)”, são diálogos de Buda e de alguns de seus discípulos com seus
conterrâneos, e também discursos de Buda. Está organizado em cinco coleções ou
Nikäyas, a saber: Dïgha Nikäya, Majjhima Nikäya, Saîyutta Nikäya, AÅguttara
Nikäya e Khuddaka Nikäya. 

(3) Abhidhamma Piìaka, de origem mais recente, que contém uma exposição
sistemática do que poderia ser chamado de “psicologia budista” e tratados filosóficos, às
vezes de caráter abstruso, e consiste de sete livros nos quais a doutrina, contida em forma
popular e apologética nos sutras, é abstraída, ampliada (com acréscimos), condensada e
sistematizada, às vezes em listas numéricas e sob cabeçalhos-tópicos.  Exceção a isto é o
livro Katthävatthu, que trata da discussão dos pontos de controvérsia entre as escolas
primitivas de Hïnayäna .

A quinta coleção do Sutta Piìaka acima mencionada, o Khuddaka Nikäya, é uma
coletânea de quinze livros heterogêneos, dos quais talvez os mais importantes e
interessantes sejam as Jätakas ou "Estórias de Nascimento" budistas; o Sutta Nipäta, uma
coleção de diálogos poéticos e peças épicas (provavelmente o mais antigo livro de todo o
cânone); o Udäna ou "Pronunciamentos Solenes de Buda"; e o Dhammapada , que ocupa
o segundo lugar na ordem numérica desta coleção.
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Ao ler a antiga literatura budista não devemos esquecer como essas obras se
originaram. Nem Buda nem os discípulos escreviam. Era uma antiga tradição na vida
cultural indiana que composições em prosa e em versos fossem aprendidas de cor e
transferidas, oralmente, de geração para geração. A matéria que é assim preservada
necessariamente assume um caráter especial; ela tem menos homogeneidade: uma obra
nunca terá uma forma definitiva e fixa, haverá mal-entendidos, lacunas e adições ao longo
do tempo. Repetições, frases e fórmulas estereotipadas serão comuns. A poesia
freqüentemente consiste de fórmulas doutrinais comprimidas, compostas especialmente
para ajudar na memorização. Às vezes torna-se difícil apreciar certas passagens,
principalmente quando mal-traduzidas. De outro lado, encontramos textos, tanto em prosa
quanto em poesia, de grande beleza e força. Existem formulações que impressionam pela
frescura e atualidade e revelam o profundo conhecimento psicológico do seu originador.
Nesses textos sentimos a seriedade e o entusiasmo dos primeiros budistas, e podemos até
ter um vislumbre da grandeza da tremenda experiência que, então, era o objetivo do
ensinamento.

ƒ

Da Presente Obra

A nossa gramática foi organizada e compilada a partir das matérias constantes em livros
indicados na Bibliografia. Acreditamos que a maneira de apresentação dos princ ípios
gramaticais na nossa obra facilitará sobremaneira o trabalho do consulente, o que não se
pode dizer da maioria dos livros consultados. As extensas tabelas incluídas são uma das
vantagens da nossa obra comparativamente às outras.

Um Índice de Assuntos Gramaticais completa esta primeira parte da obra que
esperamos seja de utilidade àqueles que se interessam pela língua páli, ou que desejam
consultá-la ocasionalmente.

PAZ A TODOS OS SERES!
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constituem uma frase. O objetivo de acrescentar “de extensão limitada” presumivelmente
seria para indicar que nós deveríamos distinguir como frases as menores unidades que
podem ser separadas sem quebrar qualquer conexão sintática, desconsiderando as
conexões mais frouxas com o contexto mais extenso. A frase simples é unificada por
relações e concordâncias gramaticais, p.ex., entre o verbo e seu agente e substantivos em
outros casos que relacionam-se à ação, entre substantivos pelo caso genitivo ou por
composição, entre substantivos e atributos pela concordância de caso, às vezes por gênero
e número ou por composição, e assim por diante. Esta pode ser afirmativa ou negativa,
interrogativa, etc., conforme mostrado pelos indeclináveis. Uma frase pode ter um verbo
ou ser nominal, ela pode ter ainda mais de um verbo (p.ex., uma série de verbos
gramaticamente paralelos um ao outro).

Frases mais complexas ou “períodos” podem ser organizados de várias maneiras.
Podemos, grosso modo, distinguir sete elementos principais de construção de período,
como segue:

(1) conjunção (conexão por indeclináveis con juntivos: pág.121),

(2) “parataxe” (conexão pelo pronome anafórico: pág.76),

(3) subordinação (“hipotaxe”, conexão de uma oração relativa a uma — “livre”
—  oração por um pronome relativo ou indeclinável: v. IV.5),

(4) composição (um composto, especialmente um bahubbïhi, equivalente a
uma oração subordinada: v. V.3.1.2(d)),

(5) o verbo infinito (particípios, incluindo construções absolutas, o gerúndio e
o infinitivo podem ser usados para conectar uma ação subordinada a uma
açào principal. Deverá ser notado que a distinção entre particípios e
adjetivos não é absoluta e que algumas palavras listadas como adjetivos
podem funcionar como “predicados” de particípio),

(6) discurso direto (concluído pelo marcador indec linável ti, às vezes iti: v.
III.4.5.5),

(7) encadeamento (por uma palavra repetida, veja exemplos abaixo; outras
formas de paralelismo é usado também).

Todos esses elementos podem ser repetidos e combinados. Com a exceção da
subordinação e encadeamento, eles foram descritos acima. Aqui podemos ver alguns
exemplos para cada um dos casos:

(1) conjunção:– pi (repetido várias vezes, mas com abreviação): te paìhame
pi satthaväse na addasaîsu tiÄaî vä kaììhaî vä udakaî vä, dutiye
pi satthaväse… tatiye pi satthaväse… catutthe pi satthaväse…
pañcame pi satthaväse… — ca (repetido): …iminä tvaî ambho purisa
dhanena attanä ca jïvähi, mätäpitaro ca posehi, puttadärañ ca
posehi, kammante ca payo jehi… —  na ca (repetido): …ekamantaî
nisinno kho äyasmä Säriputto bhagavantaî etad avoca:
evaîpasanno ahaî bhante bhagavati na cähu  (= ca + ahu) na ca
bhavissati na c’etarahi vijjati añño samaÄo vä brähmaÄo vä
bhagavatä bhiyyo ‘bhiññataro yad idam sambodhiyan ti.
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6.2 Texto e Frase (ou Período).

Há uma doutrina que diz: o que é dado numa língua consiste de frases (väkya ou
vyañjana ), e pequenas peças tais como palavras são abstrações gramaticais. A frase em
si, embora num certo sentido completa, é amiúde obscura na ausência de qualquer
contexto: isto é, uma frase genuína, especialmente uma frase curta, tomada dos textos à
nossa disposição tem uma qualidade fortemente preensiva e dependente, o significado
sendo dado vagamente pela frase só. O significado preciso com que uma frase é carregada
no seu contexto é enfraquecido quando ela é separada do texto geral. A totalidade de uma
frase é, quando muito, uma independência gramatical (com certas ressalvas) e com um
significado mais ou menos vago neste complexo gramatical. Temos que começar de um
trecho de texto muito maior para que possamos descobrir o sentido preciso de uma frase.

Conforme vimos no Capítulo I.4 acima, o cânone páli é dividido em três grupos ou
“Corbelhas”; o segundo grupo, O Sutta Piìaka, que contém os discursos e diálogos de
Buda, está organizado em cinco coleções ou Nikäyas. Cada uma destas coleções tem
organização diferente uma da outra. As unidades textuais de todos eles são os diálogos
(sutta ou suttanta) ou os discursos (pariyäya), que são independentes no seu contexto,
embora entrelaçados no que diz respeito às doutrinas budistas enunciadas, à cuja exposição
todos os argumentos e narrativas tendem, e tendo muitas passagens em comum. Eles são
de comprimento variado, os mais longos sendo divididos em capítulos (bhäÄavära). Diz-se
que o bhäÄavära contém 8.000 sílabas. Cada suttanta começa com a declaração evam
me sutaî, que tradicionalmente é atribuída ao Ænanda como o primeiro recitador dos
Nikäyas quando estes foram compilados (inicialmente oralmente) após o parinibbäna  de
Buda. Esta declaração é seguida por uma narrativa introdutória (nidäna) ekaî
samayaî… dando a situação, e esta pelo diálogo (sutta). O diálogo principal usualmente
desenvolve-se a partir de uma questão conducente (pañha ou pucchä). A exposição
(niddesa) elaborada de uma questão de doutrina é uma unidade de discurso intermediária
entre o suttanta e a frase, que é proeminente na exegese tradicional dos textos páli. Às
vezes podemos distinguir secções de texto intermediárias em comprimento entre o niddesa
e a frase, marcadas por uma uniformidade de tempos de verbo (p.ex., “o presente
histórico”, etc.). Estas secções usualmente são mais longas do que o convencional moderno
parágrafo, e pode chegar até dez páginas em comprimento.

Nenhuma unidade gramatical maior que a frase é distinguida nas gramáticas; assim,
podemos considerar uma série de “frases” separadas pela pontuação convencional, se
ligadas por indeclináveis conjuntivos, pronomes anafóricos,  etc. como uma única “frase”,
para nossos propósitos, embora um termo distinto como “período” poderia ser útil para
distinguí-lo da unidade gramatical mínima e independente. A pontuação tradicional é leve,
assaz fluida, e não muito articulada: existe apenas um ponto-e-vírgula e um ponto final.
Editores modernos freqüentemente os desconsideraram e introduziram suas próprias
convenções. A pontuação não é decisiva na determinação das frases, e considerações
gramaticais passam-lhes por cima.

“Uma frase (väkya ou vyañjana ) é um grupo de palavras (pada-samùha ) que são
unificadas em significado (atthasambaddha) e de extensão limitada (padesapariyosäna)”
— Aggavaîsa.

O “significado” intencionado aqui é primordialmente o significado gramatical: as
palavras na frase preensam uma a outra sintaticamente, a plena explanação gramatical de
uma palavra relaciona-a a outras palavras, e todas essas palavras que são assim interligadas
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II - FONÉTICA e FONOLOGIA

1. Sistema de Som e Acento

O páli (päèi) é escrito num certo número de escritas derivadas do antigo caráter brähmï
indiano, e em escrita romanizada ocidental. A escrita indiana era fonética e baseada numa
aproximada análise fonêmica da língua, uma letra sendo designada para cada som (vaÄÄa)
significativamente distinto. As escritas derivativas conservam essa característica, e o
alfabeto romano, similarmente, foi adaptado e ampliado de maneira que uma letra romana
é designada para cada letra indiana (contando as aspiradas [dígrafos] kh etc, como um
único fonema). No Oriente o páli é escrito nos alfabetos de cada um dos países que fazem
dele uso. Os antigos gramáticos indianos classificaram os fonemas conforme mostrado na
“Tabela II.1a”, e “Tabela II.1b”.

1.1 O alfabeto

São 41 as letras: 8 vogais e 33 consoantes:

1. Vogais: a, ä, i, ï, u, ù, e, o

2. Consoantes: Guturais (ou Velares): k, kh, g, gh, Å     

Palatais: c, ch, j, jh, ñ

Retroflexas (ou Cerebrais): ì, ìh, ë, ëh, Ä

Dentais: t, th, d, dh, n

Labiais: p, ph, b, bh, m

Semi-vogais: y, v, r, l, è, èh

Sibilante: s

Aspirada: h

Nasal: î

Notas: 1. As vogais a, i, u são breves; quando seguidas de duas consoantes ou î  elas se tornam

longas. As restantes vogais são longas.

2. As vogais e, o , quando seguidas de duas consoantes, se tornam breves. Às vezes,

quando em sílabas abertas, elas devem ser escandidas em poesia como breves metri

causa.

1.2 A pronúncia 

a como a em cama, (aga)

ä “ á “ pá, álamo (ägama)

i “ i “ livro (ito)

ï “ í “ sírio (ïti)

u “ u “ uva (uju)
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ù “ ú “ único (ùna)

e como e em célula, gema (eka)

Se seguida de duas consoantes, ela deve ser pronunciada como fonema breve:
dedo (ettha, seyyo). É longa antes de consoante singular: evaî, seti. Como
vogal final de uma palavra, é também pronunciada como longa: me, nagare, etc.

o como o em móbil, onça (oja)

Se seguida de duas consoantes, ela deve ser pronunciada como fonema breve:
sírio, nome (oììha, sotthi). É longa antes de consoante singular: odana, sota. O
“o” final de uma palavra é também longo: so, buddho, etc. 

k como c em cada (kala)

g “ g “ gato (gacchati)

Å “ ng “ manga (saÅgha)

c “ tx “ tchau (carati)

j “ dj “ Djalma (jana)

ñ “ nh “ manhã (ñäti)

y “ i “ maio (em ditongo) (piya)

h é sempre aspirada fortemente: “house” em inglês. Ela é sempre pronunciada,
mesmo em posições imediatamente seguidas de consoante ou consoante dupla:
bh como em “cab-horse” em inglês; ch como chh em “ranch-house”; dh como
em “handhold”; gh como em “bag-handle”; jh como dgh em “sledge-
hammer”.

î letra nasal; aproximadamente igual ao Å.

Sua posição é, na maioria dos casos, no fim das palavras; quando a palavra
seguinte se inicia por uma vogal, a letra perde sua pontuação.

t, d, n, p, b, m, r, l, v, s são pronunciadas como em português. O “s” nunca é
pronunciado como “z”.

ì, ìh, ë, ëh, Ä, è pronunciam-se apoiando a ponta da língua na abóbada do palato,
próximo dos incisivos superiores, razão pela qual elas são chamadas de cerebrais
ou retroflexas.

kh, gh, ch, jh, ìh, th, ëh, dh, ph, bh pronunciam-se com duplo som, como “dog-
house”, “ant-hill”, etc., em inglês. O ch é uma “c” aspirada, como “church-
hall”.

Notas:  1. As consoantes  duplas pronunciam -se também  distintamente: magga  = mag +  ga;

buddha = bud + dha.

  2. Cada som deverá ser apropriadamen te e claramente prolatado. S ílabas longas e

breves deverão ser mantidas em separado, o que equivale a dizer que vogais longas

serão emitidas longas e consoante dupla, como distintamente dupla.
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Em páli nós encontramos dois números (“singular”e “plural”) em ambos nomes e
verbos; três pessoas no verbo e nos pronomes (“terceiro” = “ele”, etc., “segundo” = “tu”,
“primeiro” = “eu”: pronomes não são considerados como uma classe separada de palavras
mas como um tipo de substantivo, embora suas flexões não coincidam inteiramente com
aquelas do substantivo); oito casos no nome e três gêneros (“masculino”, “neutro”, e
“feminino”) nos nomes. Como regra, nomes “substantivais” tem somente um gênero cada,
enquanto “adjetivos” (e pronomes) têm todos os três gêneros de acordo com os nomes
com os quais eles “concordam” como palavras-atributo: As flexões dos adjetivos são as
mesmas dos substantivos dos correspondentes gêneros, de modo que eles não são
considerados como uma classe separada de palavras.

Em frases (väkya) usualmente existe um verbo, que geralmente expressa uma ação
(kiriyä), e um nome, ordinariamente no caso nominativo, expressando o agente (kattar)
que executa a ação. (Freqüentemente, existe outro nome, ordinariamente no caso
“acusativo”, que expressa o paciente (kamma) que sofre a ação.) (Uma forma bem mais
rara de frase alternativa chamada “passiva” tem o agente no caso “instrumental” e o
paciente no nominativo, com um verbo de forma diferente [v. pág.94, 142].) O agente e
o verbo concordam em número. Assim, na frase: loko vivaììati, significando “o mundo
evolve”, o verbo é vivaììati, derivado da raiz vaìì (que significa “girar, rodar, revolver,
circular”) via o radical presente vaììa (sufixo -a) com a declinação do tempo presente ativo,
terceira pessoa singular, ti, e o prefixo vi (que significa “à parte, separadamente”). (Os
significados de vi e vaìì são vagos enquanto o significado de vi-vaìì é muito preciso : ele
não significa qualquer tipo de “revolver ou girar à parte” mas somente a evolução do
universo.) O substantivo loko é derivado da raiz lok (que significa “espaço”) via o radical
substantival loka (sufixo -a), no qual a terminação do nominativo singular da declinação
masculina -a, que é “o”, substitui a vogal radical. No páli usualmente não há nada para
expressar “indefinido” e “definido”, correspondendo aos “artigos” em algumas línguas.

Radicais verbais e radicais substantivais podem coincidir em forma, e em páli ambos
verbos e substantivos com radicais em a são muito mais comuns do que outros. Porém,
as flexões dos verbos e nomes são quase completamente distintos. Aquelas dos verbos são
descritas de acordo com tempo verbal (lakära), pessoa (purisa) e número (saîkhä),
aquelas dos nomes de acordo com o número, gênero (liÅga), e caso (käraka). Os vários
casos expressam relações entre o nome e o verbo, ou entre o nome e outro nome.

Nem todas as frases em páli contêm verbos. Quando simplesmente é afirmado que
uma coisa é algo (como epíteto, ou atributo ou “predicado”) dois nomes (um deles
usualmente um adjetivo ou pronome) podem meramente serem justapostos. Usualmente
o “sujeito” está em primeiro. Ao traduzir para português, o verbo “ser” deve ser usado;
por exemplo: eso samaÄo “este (é) o filósofo-andarilho (ou asceta)” (eso é um pronome,
nominativo singular masculino, significando “ele, ela”, “este”, “isto”; samaÄo, que significa
filósofo-andarilho ou asceta, é um substantivo como loko). Este tipo de frase é
especialmente comum em discurso filosófico, p.ex.: idaî dukkhaî “isto é sofrimento”
(idaî é um pronome, nominativo singular neutro, significando “isto, isso”; dukkhaî, que
significa “sofrimento, insatisfatoriedade”, é um substantivo neutro em -a, nominativo
singular).
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Os prefixos (upasagga), dos quais existem uns vinte, são considerados como parte
separada do discurso em páli (cuja característica é que não pode ficar sozinho, mas so
pode ser prefixado à outra palavra). Os vários verbos, que consistem de prefixo + raiz,
deverão ser todos eles aprendidos separadamente no que diz respeito ao significado.
Embora aos prefixos e raízes separados possam ser atribuídos significados — usualmente
amplos e vagos — o significado de um prefixo + raiz não pode usualmente corresponder
simplesmente ao produto de dois significados separados (veja na pág.116 exemplos de
como o prefixo altera o significado original da raiz). Muitas raízes são usadas também sem
prefixos, mas formas prefixadas são muito mais freqüentes em páli. Um certo número de
verbos têm dois ou três prefixos para suas raízes.

Em teoria (elaborada pelos antigos filólogos hindus e seus discípulos ceiloneses e
birmaneses) todas as palavras em páli são derivadas de um número limitado de “raízes”.
Em outras palavras, todas as palavras são analisáveis em raízes mais sufixos (= qualquer
modificação). Uma raiz (dhätu) é um elemento, não analisável mais além no nível
gramatical ou léxico, que tem um significado muito vago e geral. Raramente é encontrada
no seu estado puro (sem prefixo ou sufixo) exceto nos livros de gramática e nos dicionários.
Um número indefinido de radicais (isto é, palavras nas suas “formas radicais”) podem ser
derivadas de qualquer raiz pela adição de sufixos e por certas mudanças na raiz em si, tais
como alongamento da vogal, subst ituindo uma vogal de composto, inserindo uma nasal,
reduplicando a raiz ou contraindo uma semi-vogal + a na vogal correspondendo no lugar
à semi-vogal. Para o iniciante ganha-se tempo, no caso de nomes, neg ligenciar o processo
de derivação e aprender as palavras derivadas e seus significados precisos conforme são
usadas na língua. No caso de verbos a derivação tem que ser anotada, porquanto cada
verbo tem uma variedade de radicais para suas diferentes partes (tempos e modos,
particípios, etc.), todos tendo o mesmo significado exceto pela distinção gramatical de
tempos, etc. (Assim, a derivação de nomes pode ser vista como não-gramatical [não
pertencendo a um sistema finito] e como léxica, e suas formas podem simplesmente ser
listadas num dicionário com seus vários significados; enquanto que a derivação de formas
verbais é puramente gramatical [as formas pertencem a sistemas finitos]  e não-léxica [os
significados das formas veerbais derivadas de um verbo difere somente de acordo com o
sistema gramatical de tempos e modos, de pessoas, etc.]).

Após essa derivação de radicais de palavra (liÅga) pela adição de sufixos (paccaya)
às raízes (e às vezes de sufixos secundários a esses sufixos), terminações flexionais (vibhatti)
são adicionadas para formar as palavras atuais (pada) conforme ocorrem em frases em
relações gramaticais diferentes (as flexões correspondendo às relações gramaticais: as
distinções gramaticais que nós fazemos são tantas descrições de distinções formais que
ocorrem em páli).

Até aqui a análise de frases em palavras, raíz es, sufixos e flexões. Nós também
notamos que palavras podem ser classificadas como verbos ( estes são definidos como
tomando as flexões de tempo -ti, etc.), nomes (definidos como tomando várias flexões de
caso simbolizado por si, etc.) e prefixos (definidos como prefixados a outras palavras).
Existe uma outra classe, os indeclináveis (= variáveis, em português) (nipäta), definidos
como não tomando qualquer flexão. Exemplo de indeclináveis são evaî, ti, yena.

Em páli estas quatro “partes de discurso” (padajäti: “classes de palavras”) foram
reconhecidos pelos antigos filólogos hindus, de acordo com os tipos de flexão ou ausência
de flexão ou pela sua dependência de prefixos.
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Tabela II.1a - Classificação das vogais e nasais

Ponto

de

Articulação

(ìhäna)

Modo de articulação (payatana )

Vogais (sara) Nasal Puro

(niggahïta)
Breve

(rassa)

Longa

(dïgha)

Composta

(asamäna )

Guturais

(kaÄìhaja )

a ä

e

(gutura-

palatal)

o

(gutura-

labial)

î [m]

(aî)

(iî)

(uî)

Palatais

(täluja)

i ï

Cerebrais

(muddhaja)

Dentais

(dantaja)

Labiais

(aììhaja )

u ù

Tabela II.1b - Classificação das consoantes

Ponto

de 

articulação

(ìhäna)

Modo de art iculação (payatana)

Consoantes (vyañjana)

Oclusivas (phuììha ou vagga )

Semi-vo-

gal
1

(ïsaka

phuììha)

(sonora)

Sibilante

(sakära )

(surdas)

surdas

(aghosa )

não-a spi-

radas

(sithila)

surdas

aspiradas

(dhanita )

sonoras

(ghosa-

vant)

não-

aspiradas

sonoras

aspiradas

sonoras

nasal

(näsika)

Gutu rais k kh g gh Å h

Palatais c ch j jh ñ y

Cereb rais ì ìh ë ëh Ä r, è 

Denta is t th d dh n l s

Labia is p ph b bh m v

1 Aqui a semi-vogal é empregada no sent ido mais amplo.
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1.3 Acento de intensidade 

A penúltima sílaba deverá ser acentuada se ela for longa, ou se a palavra tiver somente
duas sílabas: bhù’ta, sac’ca, ha’ta, upanï’ta, paccat’taî. Se a penúltima sílaba é breve,
a antepenúltima deverá ser acentuada se for longa; do contrário, a quarta, a contar do fim:
anä’laya, ka’tama, paccägac’chati, ve’diyati, bhä’vana, nijigiî’sanata.

A distinção de quantidade (vogais ou sílabas breves e longas) é muito importante em
páli, mas distinções de acentuação são insignificantes. Uma sílaba é longa se sua vogal é
longa ou se a vogal, embora breve, é seguida de nasal pura ou por duas ou mais
consoantes. Uma sílaba longa é exatamente igual a duas sílabas breves. O comprimento
total de uma sílaba longa sendo constante, uma consoante dupla tende a comprimi r e a
encurtar uma vogal longa que a precede, e ela própria a ser encurtada pela vogal longa.
Consoantes duplas são muito freqüentes em páli  e deverão ser rigorosamente pronuncia-
das como consoantes longas; assim, nn é como “unnecessary” em inglês; passa como
“são chagas, senhor!”, etc.

A ordem das letras nos dicionários páli é a seguinte (a  única exceção é o dicionário
de páli de R.C. Childers, que segue a ordem alfabética dos dicionários nas línguas
ocidentais):

a, ä, i, ï, u, ù, e, o, î (vogais) — k, kh, g, gh (guturais) — c, ch, j, jh, ñ (palatais) —
ì, ìh, ë (cerebrais) — t, th, d, dh, n (dentais) — p, ph, b, bh, m (labiais) — y, r, l, è,
v (semi-vogais, s (sibilante), h (aspirada).

2. A Lei das Moras

O Cânone Páli contém inúmeros textos escritos em versos, entre eles os assim chamados
Textos Devocionais. Tanto esses quanto alguns textos em prosa obedecem, na sua
composição, a certos princípios que foram chamados (emprestados do latim) de lei das
moras. Para melhor entendimento desses textos no original e como auxílio adicional para
quem pretende traduzí-los ou consultá-los, seria útil se ter uma idéia dessa lei e como ela
é aplicada aos textos em páli.

Uma mora (= demora, em latim) é o tempo gasto na prolação de uma sílaba breve
e considerada como unidade métrica mínima; ela corresponde à metade de uma sílaba
longa. Eis aqui algumas das regras:

2.1 Em páli uma sílaba poderá conter somente uma mora ou duas moras mas nunca
mais que isto. Assim, a sílaba é ou (i) aberta com uma vogal breve (uma mora),  ou (ii)
aberta com uma vogal longa (duas moras), ou (iii) fechada com uma vogal breve (duas
moras). Toda sílaba com vogal nasal (com î) é considerada como fechada. Vogal nasal
longa não ocorre. Devido a essa lei, o páli tem uma de duas seguintes:

(a) uma vogal breve  antes de consoan te dupla ou antes de vogal nasal;

(b) uma vogal longa seguida de consoante dupla simplificada.

Exemplos do (a): jiÄÄa “velho, exausto”; maîsa “carne”; nadiî “o rio” (acus.)
[sílaba fechada]. Nos seguintes casos “e” e “o” são breves: sêmha “catarro”; ôììha “lábio”
(as letras ê, ô, ±, como tais, não fazem parte do alfabeto; o símbolo ^ indica que a vogal
é breve, % que a vogal é longa).

Gr.Dic - 143

Às vezes a oração principal não tem palavra correlativa, mas como regra o
demonstrativo correlativo é usado. Um nome próprio (com título) na oração principal é
muito freqüentemente usado sem demonstrativo.

Repetição de uma palavra relativa enfatiza que a oração seja universal: yo yo =
“quem quer que, seja quem for”. O correlativo é repetido também. P.ex.,:

yo yo… ädiyissati tassa tassa… anuppadassämi (fut. de dadäti) “seja quem
for que tomará… a ele vou conceder…

Um pronome demonstrativo imediatamente seguindo um pronome relativo é enfático
(comp. so ‘haî): yo so = “ele que, isto que”. Assim, podemos ter uma frase mais
complexa com demonstrativos enfáticos e correlativos. O exemplo a seguir tem uma
oração de discurso direto no fim:

yo so satto paìhamaî upapanno, tassa evaî hoti: ahaî asmi brahmä
“aquele ser que veio a existir primeiro (na evolução do universo) pensa que
é Brahmä (lit.: “ele que é o primeiro ser surgido, a ele assim acorre: Eu
sou o Brahmä”). 

(aqui paìhamaî é um indeclinável significando “primeiro, em primeiro
lugar”. Ele é der ivado do numeral ord inal paìhama “primeiro”).

6. Texto, Frase e Oração

6.1 A Frase.

A análise e o aprendizado de qualquer língua deveria basear-se no estudo das frases,
isto é, da língua como ela é encontrada realmente em uso. É útil estudar palavras a fim de
entender as frases, mas, a exemplo de raízes e radicais, palavras isoladas são de fato meras
abstrações inventadas pelos filólogos para poder analisar o idioma. (Na tradição de escrita
hindu “palavras” não são separadas e cada frase aparece como uma peça contínua, como
na fala. Somente por análise gramatical as palavras podem ser abstraídas: marcadas por
certas “flexões”.) É as frases que são as unidades naturais do discurso e são as unidades
mínimas que têm significado preci so e plenamente articulado. Para propósitos de estudo
nós temos que designar significados aproximados às palavras e listá-las nos vocabulários,
mas estes significados generalizados das palavras são extremamente vagos, enquanto que
frases têm significados exatos. Em tradução podemos encontrar equivalentes próximos das
frases, enquanto que é freqüentemente impossível dar equivalentes próximos das palavras.

Idealmente, alguém deveria estudar uma língua como as crianças aprendem sua
língua-mãe, aprendendo um número suficientemente grande de frases, mas isto tomaria
muito tempo para a maioria dos estudantes. Daqui que o estudo de palavras e flexões
oferece um atalho à proficiência, embora ao risco de uma falta de precisão e de fluência
idiomática.

A forma não flexionada de uma palavra páli, sem uma desinência (ou terminação),
é chamada radical. Em dicionários e vocabulários os nomes (substantivos + adjetivos +
pronomes) (näma) são usualmente listados na sua forma radical, menos freqüentemente
na forma de nominativo singular. Verbos (äkhyäta), porém, são usualmente dados sob a
forma da terceira pessoa singular do tempo presente (indicativo ativo), às vezes sob a forma
da “raiz”.
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4. Frases Passivas

Quando a ação de uma frase é expressa por um verbo passivo, o agente é expresso
pelo caso instrumental. Uma construção comum é o particípio passado usado como um
verbo passivo impessoal e flexionado no nominativo singular neutro como verbo-frase:

Evaî me sutaî “assim foi ouvido por mim” ou “isto eu ouvi” (presente-
perfeito).

Se houver um paciente, e a ação é expressa por um pp., o paciente estará no caso
nominativo e o particípio concordará com ele em gênero, caso e número, como se fosse
um adjetivo:

mayä ime sattä nimmitä “por mim estes seres foram (/tinham sido) criados”,
“eu criei estes seres”.

Nota: O agente pode ser expresso ou pelo nominativo ou pelo instrumental, e o
paciente ou pelo acusativo ou pelo nominativo, de acordo com a construção ativa ou
passiva da frase.

5. Oração Relativa (preliminar)

A oração relativa (aniyamuddesa) é a forma regular de  “oração subordinada” em páli
(orações com particípios e gerúndios são também livremente usadas, mas este não o
mesmo tipo de “subordinação”). Seu uso é extremamente freqüente. A clara articulação
da frase em oração subordinada introduzida por uma palavra relativa (um pronome ou um
indeclinável tal como yattha “onde”) e uma oração principal introduzida por uma palavra
demonstrativa é característica destacada do páli. Frases ou “períodos” complexos podem
ser construídos pe la combinação de orações relativas e orações demonstrativas, orações
co-ordenadas (unidas pelas partículas conjuntivas tal como ca), discurso direto e assim por
diante. O uso de construção da frase e período será mais extensivamente pesquisado em
IV.6.2 Orações Relativas. Um exame mais detalhado da construção da oração relativa
com indeclináveis também será encontrado lá.

A oração relativa regularmente antecede a oração principal. A palavra relativa
introduz a oração, mas pode ser precedida por indeclináveis que conectam a frase inteira
à narrativa da qual faz parte. P.ex.,:

atha kho ye icchiîsu te akaîsu “(deveras) então aqueles que quiseram,
trabalharam” (lit.: “…os que quiseram, eles trabalharam”).

O pronome relativo deve estar no mesmo número e gênero do substantivo ou
pronome demonstrativo ao qual se refere, mas ele pode estar em qualquer caso —
conectando-o com as palavras na sua própria oração relativa ou frase. P.ex.,:

yena dvärena nikkhami taî Gotamadväraî näma ahosi “o portão pelo
qual ele partiu foi chamado o Portão Gotama” (lit.: “pelo qual ( instr.)
portão ele partiu, este (nom.) Portão Gotama chamado foi).

Além do demonstrativo, outros pronomes poderão servir como correlativos, por
exemplo, o pronome pessoal e também o “adjetivo pronominal” sabba “todo, tudo”:

ye… ahesuî… sabbe… bhakkhesi “aqueles… que estavam lá,… ele devorou
(bhakkhati [VII]) a todos” (= “…ele comeu a todos”).
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Exemplos do (b): läkhä “laca”; dïgha “longo”. No caso das vogais “e” e “o” a
ortografia nos manuscritos às vezes varia; p.ex.: apêkkhä e ap±khä “expectativa”;
upêkkhä e up±khä “indiferença”; vimôkkha e vim¥kha “libertação” (DN II 70).

2.2 A lei das moras levou à várias mudanças. Por sua causa:

(a) Em páli pode existir uma vogal longa antes de uma consoante singular: säsapa
“semente de mustarda” (em vez de sass-) (Dhp 401); väka “casca de árvore” (em
vez de vakka) (DN I 167); nïyäti “vai embora”.

(b) Páli mostra uma vogal breve antes de uma consoante dupla onde originalmente
existia uma vogal longa antes de uma consoante singular: niëëa “ninho” (Dhp
148); udukkhala “morteiro e pilão” (Vin III 6); kubbara “bordão” (AN IV 191);
pêttika “paternal” (DN II 232) (no lugar de p±tika).

(c) Dado que a vogal nasal breve tem duas moras à exemplo da vogal longa, uma
vogal nasal não raro aparece no lugar de uma pura vogal longa e vice versa:
saîvarï “noite” (DN III 196) em vez de sävarï, sabbarï; suîka “sino”, em vez
de sùka, sukka. Por outro lado: vïsati, vïsaî “vinte”; sïha “leão”; särambha
“audácia”, e outras palavras começadas com saî- (antes de r).

(d) Às vezes uma vogal longa é retida antes de uma consoante dupla, particularmente
em contrações, como em säjja = sä ajja (Thï 75). Também em derivativos:
dussïlya de dussïla. Muito freqüente é sväkkhäta “bem-proclamado [tratando-se
da doutrina])” (Vin I 12).

2.3 As vogais a, i , u (breves e longas).

(a) Ocasionalmente “e” aparece no lugar de “a” antes de consoante dupla: pheggu
“vazio, sem valor” (MN I 194); seyyä “cama”; ettha de itra(?).

(b) As vogais “i”, “u” são alongadas nas terminações flexionais -ïhi, -ùhi e -ïsu, -ùsu
nas declinações de -i, -u.

(c) Não raro “i”, “u” tornam-se “ê”, “ô” antes de uma consoante dupla ou grupo
consoanteiro: veÄhu de viÄhu (DN II 259); nekkha “ornamento dourado” (Sn
689), paralelamente ao nikkha (Vin I 38); oììha “camelo” (MN I 80). Estágios
intermediários: ojä “força, vigor” (DN II 285) através de ôjjä, ujjä; vihesati
“prejudicar, insultar” (Ud 44) (além de vihiîsati) através de vihïsati, vihissati,
vihêssati; paligedha “desejo” (AN I 66) e paligedhin (AN III 265) através de -
giddha, -gêddha, e -giddhin, -gêddhin.

(d) Estágios intermediários com consoantes duplas deverão, talvez, ser assumidas nos
casos onde “ï”, “ù” tenham se tornado “e”, “o” em sílabas abertas: edi, edisa,
edisaka, edikkha “tal um” (Sn 313) através de iddi, êddi, etc.; jambonada
“ouro” (Dhp 230) através de -unnada, -ônnada. 

Estes foram os exemplos básicos que demonstram o funcionamento da lei das moras.
O campo da fonologia no páli é muito vasto, mas uma parte dela só oferece interesse
apenas para os estudiosos e filólogos. O último assunto fonológico que ofereceremos agora
é o sandhi.
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3. Sandhi (Junção, União)

Sons linguísticos freqüentemente são modificados quando imediatamente seguidos ou
precedidos por certos outros sons. Em português, por exemplo, o “x” não tem o mesmo
som em xícara, anexo, exame, máximo e sexto. Essas mudanças fonéticas poderão ser
mais ou menos sutis, e nas línguas ocidentais elas geralmente não são registradas na escrita
— nem dentro e nem entre as palavras. Mas, na antiga Índia era da tradição registrá-las
fielmente. Conseqüentemente, o início e fim das palavras eram escritas de uma maneira
que tornavam difícil reconhecê-las: essas mudanças chamam-se sandhi.

Quando duas letras da mesma palavra ou de duas diferentes palavras são unidas para
efeito de eufonia, a junção é sandhi “combinação junto”. Um conhecimento básico do
sandhi é primordial para quem estuda o páli ou para o ocasional consulente, sem o qual
seria muito difícil a identificação de certas palavras. P.ex., kaììhodakaî é a união de
kaììha + udakaî. Se procurarmos no dicionário, não a encontraremos; teríamos,
primeiro, que desuní-la e procurar separadamente por cada uma das palavras que
constituem-na. Existem algumas exceções, principalmente termos muito conhecidos, que
aparecem nos dicionários na forma unificada; p.ex. sväkkhäto (= su + akkhäto) “bem-
proclamada [a doutrina]”. O thera Aggavaîsa, o pai da gramática páli e mestre do todos
os filólogos, na obra Saddanïtï que escreveu em 1154, ressaltou a importância do sandhi,
tanto que denominou, no livro, todo o campo de filologia de sandhi e disse que este é
para a língua páli o que o sal é para o caril. Os tipos básicos de sandhi são dados abaixo
(o sinal > significa: “muda para”).

Nos livros de gramática páli, o sandhi é apresentado por meio de dois métodos: (1)
A diferenciação entre sandhi interno (vaÄÄa) (a união de letras da mesma palavra) e o
externo (pada) (a união de letras de duas diferentes palavras); (2)  a divisão em sandhi de
vogal, sandhi de consoante, sandhi misto e sandhi de î. O primeiro método é o mais
adotado e o mais complicado: o interno é explicado, geralmente, em pequenos
subcapítulos espalhados pela secção pertinente à Fonologia (alguns exemplos disso podem
ser vistos na secção sobre a Lei das Moras, acima); enquanto ao externo é reservado um
capítulo separado.  O segundo método trata, geralmente, só da junção externa. Nossa
apresentação seguirá o segundo método, que é mais fácil de entender, mas tentaremos de
nele incluir algumas junções internas; não incluiremos o sandhi de compostos que será
tratado no capítulo sobre formação de palavras.

3.1 Divisão do sandhi

O sandhi (junção) é dividido em:

(a) Combinação de vogais (sarasandhi ): uma palavra terminada em vogal é juntada
a outra que principia com vogal, ou duas vogais adjacentes na mesma palavra são unidas.

(b) Combinação de uma vogal e uma consoante (vyañjanasandhi ): uma palavra
terminada em vogal é juntada a uma palavra que começa com consoante.

(c) Combinação de î com uma vogal ou uma consoante (niggahïtasandhi): Uma
palavra ou sílaba terminada em î é juntada a uma palavra ou sílaba que começa ou com
uma vogal ou com uma consoante.

Antes de apresentarmos as regras individuais de acordo com a classificação acima,
temos que mencionar as duas fundamentais regras básicas que Aggavaîsa determina:
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3.2 Derivação.

Em teoria todas as palavras são “derivadas” de raízes, as raízes sendo irredutíveis
elementos significativos da língua.

Os sufixos, pela adição dos quais a “derivação” se efetua, são também elementos
significativos, mas de um tipo diferente e com muito mais significados gerais (ou
“significados gramaticais”: assim -ta é um tal sufixo significando “particípio passado”,
“ação completa”). Um terceiro e último grupo de elementos significativos, ainda mais geral
em significado, são as flexões de verbos e substantivos. No caso de verbos é essencial
aprender as raízes (ou prefixo + raízes, i.é., “verbos”) às quais os múltiplos radicais dos
tempos do verbo e radicais de particípio pertencem, carregando o mesmo signif icado com
somente distinções de tempo e modo. No caso de substantivos, porém, é usualmente mais
conveniente aprender as palavras separadas sem muita atenção à derivação, especialmente
considerando que os significados dos substantivos derivados de uma raiz comum são
amiúde largamente divergentes, e são essas distinções de significado, mais do que a
similaridade, que é essencial descobrir e lembrar.

3.2.1 Derivação primária.

A derivação de um radical diretamente de uma raiz é chamada derivação “primária”
(kita), e substantivos derivados dessa maneira são chamados substantivos primários
(kitakanäma). Estes incluem particípios, gerúndios, infinitivos, o substantivo-agente,
substantivos de ação, substantivos possessivos (o sufixo kita -in) e um número de
substantivos que têm o sufixo -a formando seus radicais. Para propósitos teóricos, vários
distintos sufixos -a são assumidos, porquanto seus “significados” são distintos, ou, em
alguns casos, o processo de derivação inclui uma alteração da raiz. Para distinguir um
sufixo de outro da mesma forma, uma adição fictícia chamada “expoente” é-lhe anexada.
Um Ä prefixado é um expoente comum e, no presente grupo de palavras o sufixo -a é
rotulado: Äa. As palavras assim formadas ocupam o lugar de membros secundários de
compostos. Quando Äa é adicionado, uma raiz deve ser fortalecida (alongada) como na 7ª
conjugação (vuddhi: a > ä, i > e, u > o); se a raiz terminar em ä, y é inserido entre a raiz
e o sufixo: kar > -kära “fazedor” (kumbhakäro “oleiro”); dä > -däya “doador”. O sufixo
chamado ra requer elisão da consoante final: gam > -ga, jan > -ja. O sufixo zero que é
adicionado a algumas raízes é chamado kvi: bhù > abhibhù. Quando kvi é adicionado a
uma raiz que termina em consoante, esta última cai fora: ura-gam > urago “serpente”;
saî-ghan > saîgho.

3.2.2 Derivação secundária.

Se uma palavra for derivada não diretamente de uma raiz mas secundariamente de
uma outra palavra-radical a derivação é chamada secundária (taddhita). Substantivos assim
derivados são chamados substantivos secundários (taddhitanäma). Os sufixos usados são
distinguidos daqueles dos primários, embora eles coincidam em forma com estes. Entre os
substantivos secundários (ou adjetivos) estão alguns possessivos (alguns destes em in e todos
os que estão em mant e vant) (estes sufixos são conhecidos como ï ou Äï e u), vários
formas numerais (ordinais, etc.), comparativos em tara, substantivos abstratos e um grupo
miscelâneo. Um certo número de sufixos que formam indeclináveis também pertencem à
derivação secundária. Substantivos abstratos e outros secundários são formados livremente
em páli, em princípio a partir de qualquer substantivo ou adjetivo.
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paricarati muda-se
parijänäti conhece corretamente

vi: à parte, separado, fora, à distância, abaixo

vikirati dispersado em redor
viggaÄhäti querela, briga
vicarati move-se/muda continuamente
vipassati vê claramente

sam: junto, junto com, integralmente

saîjuñjati une junto
saÅkhipati coleta
saÅgaÄhäti contém
saîsarati perambula em redor continuamente
sañjänäti sabe bem

Nota: Alguns compostos verbais são formados com mais de uma
preposição: adhi-ä-vasati > ajjhävasati “habita”, sam-anu-
passati > samanupassati “vê”, sam-ud-ä-carati >
samudäcarati “comporta-se com relação a”.

Quando sam é combinado com karoti, a consoante -s- é
inserida: sam-karoti > sam-s-karoti > saÅkharoti “montar,
reunir”.

(ii) Verbos combinados com advérbios.

anto-vasati  habita
alam-karoti adorna
ävi-karoti torna claro
ävi-bhavati torna-se claro
pätu-karoti manifesta
pätu-bhavati torna-se manifesto
purakkharoti põe na frente, honra

(iii) Verbos combinados com um adjetivo ou um substantivo.

Alguns adjetivos e substantivos são combinados com verbos de maneiras
diferentes: antara permanece inalterada em antaradhäyati “desaparece”;
attha é usada no acusativo em atthaîgacchati “vai para casa (= assenta-
se)”. Alguns adjetivos e substantivos mudam sua vogal final para -i / -ï
quando combinados com bhavati / karoti: dubbalï-karoti “enfraquece”,
bahulï-karoti “dá valor, dá muita importância”, vasï-karoti “sujeita”,
vasï-bhavati “cai sob o domínio/poder de”, vinaèï-karoti “destrói”,
sacchi-karoti “realiza”, tuÄhï-bhavati “mantém-se em silêncio”, atthi-
karoti “entende”, sïti-bhavati “torna-se tranqüilo”.
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(a) A fim de fazer o sandhi, a vogal protegida (que segue) deverá ser separada de sua
consoante dependente (que a precede), de maneira que a vogal possa ser determinada por
outro fonema que a segue (viyoga).

(b) Quando o sandhi ocorre, a consoante é guiada (determinada) pelo fonema que
a segue (paranayana ).

Em outras palavras, a sílaba é repartida nos seus elementos componentes,
consoante(s) + vogal, antes que o sandhi se torne possível (este ocorre ao nível de
fonemas, não de sílabas), e ele é “progressivo”.

3.2 Junção (Sandhi) de vogal.

(a) Esta é definida como “substituição ou elisão de vogais”: a combinação de vogais
é efetivada pela elisão ou mudança de uma de duas vogais contíguas. Elisão da vogal
precedente (pubba) é a mais comum. Quando as vogais são dissimilares, a vogal seguinte
(para) poderá, mas só excepcionalmente, ser elidida; os únicos casos regulares disto é a
perda da vogal inicial em iti, idäni, iva, etc.

(b) Quando a voga l precedente é elidida, a vogal seguinte “pode” (não “deve”) ser
prolongada, exceto antes de um conjunto de consoantes. Às vezes, quando um “a” ou “ä”
é elidido, um “i” ou “u” torna-se “e” ou “o”, mas iva nunca se torna eva, iti nunca eti,
e “o” nunca é elidido antes de iti. Em certos casos excepcionais, um longo ä poderá ser
produzido antes de um conjunto:

–na

–mä

–dä

–vä

–smä

 

+

ayya

añña

aggha

assu

>

>

>

>

–äyya

–äñña

–äggha

–ässu

sa + anta

attha

>

>

sänta

sättha

Nota:  O símbolo > significa “torna-se ou transforma-se em”.

(c) Às vezes: 

e > y o > v u > v

ti > cc (não antes de ï) i > y

ä + eva > ariva

g aparece como “fonema de transição”depois de putha, pä (> pag) quando
uma vogal segue.

bhi > bbh dhi > jjh (não antes de ï)
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As “consoantes de junção”, y, v, m, d, n, t, r, è, h, são usadas como fonemas de
transição.

Antes de consoantes, as vogais normalmente retêm sua forma original.

Exemplos:

Nota:   Nas edições dos textos páli romanizados, poderá haver variações na 

redação de  palavras  juntadas; ass im, pan’assa  ou panassa , etc.

(a)  Uma vogal antes de outra é freqüentemente elidida:

a + a : pana + assa > pan’assa

vandiya + aggaî > vandiyaggaî

a + ä : tän’eva + äsanäni > tän’eväsanäni

a + u : amanussa + upaddavo > amanussupaddavo

a + e : ha + eva > heva

ä + i  : paññä + indriyaî > paññindriyaî

i + ä  : pi + äsiî > päsiî

i + i   : tïni + imäni > tïnimäni

i + e  : no hi + etaî > no h’etaî

i + o  : vi + o > vo

ï + o  : bhikkhunï + ovädo > bhikkhunovädo

u + u : mätu + upaììhänaî > mätupaììhänaî

u + ä : sametu + äyasmä > sametäyasmä

e + a : dhanaî me + atthi > dhanam matthi

e + e : sabbe + eva > sabb’eva

o + e : asanto + ettha > asant’ ettha

o + a : tayo + assu > tayassu

(b)  Quando duas vogais contíguas são dissimilares, às vezes a segunda é elidida.

a + a, a + ä, ä + a, ä + ä são similares; assim também i + i, etc.

a + i, u, e, o são dissimilares; assim também i + a, u, e, o etc.

i + ä  : chäyä + iva > chäyä’ va

a + i  : iti + api > iti pi

a + u : devatä nu + asi > devatä nu’ si?

a + ù : akataññù + asi > akataññù’ si

a + e : vande + ahaî > vande’ haî

a + o : so + ahaî > so’ haî
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ava ou o: abaixo, para baixo, para fora

avakirati expulsa
otarati desce

ä: perto, atrás, a, ao lado de, por toda parte, completamente

ägacchati volta, vem
äkirati espalha/esparrama em redor
äroceti fala a, informa

ud: fora de, distante, em cima, em, sobre, para cima

uddharati levanta
uggaÄhäti interessa-se por, aprende

upa: em, sobre, até, próximo, ao todo

upagacchati vai a, aproxima-se
upaììhahati fica parado por perto

ni: abaixo, em baixo

nikkhipati deita-se
nigacchati desce 
niggaÄhäti contém-se, refreia-se

nir: fora, adiante

nikkhamati parte, sai
niddisati aponta (para), indica
nibbindati vira-se, aborrece-se
niyyäti parte, sai

pa: adiante, para frente, para fora, acima, muito

pakäsati brilha intensamente
pakkamati avança, dá um passo para a frente
pacchindati dispersa-se, corta em pedaços,

rebenta
paggaÄhäti estende, leva para cima

paìi: em direção a, contra, de volta, oposto

paìikkhipati repercute, rejeita
paccakkhäti fala contra, recusa
pacceti volta
patissuÄäti consente, promete

para: sobre, por cima de, através de

parämasati toca, agarra-se a, firma-se
paräjeti derrota

pari: em redor, fora, distante, completamente

parikaroti rodeia, envolve
parikilamati está exausto
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qual) não há abate”, iti-häso “história”, iti-vädo “tradição”, iti-vuttaka
“ditos”, akiñcano “alguém que não tem nada”.

Em páli os compostos são livremente formados. Eles não estão restritos a dois
membros; compostos de três ou mais membros, com relacionamento variado, são bastante
comuns. P.ex., kùìägärasälä “a sala da casa com empena (kùìo)”.

3.1.2 Compostos Verbais.

Raízes verbais são amiúde combinadas com uma ou mais preposições ou com um
advérbio, e às vezes até com um substantivo ou adjetivo. Essas palavras modificam o
significado fundamental do verbo; p.ex., gacchati “vai”, ä-gacchati “volta (= vem)”, apa-
gacchati “vai embora”, ni-gacchati “amainar, se pôr”, saÅ-gacchati “acompanhar,
concordar”, ud-gacchati > uggacchati “subir, ascender”, etc.

(i) Verbos combinados com preposições.

ati: além de, através de, muito mais

atikkamati vai além
atigacchati supera
aticarati transgride
atibhuñjati come demais

adhi: por cima de, sobre, em, no, para, a, grandemente

adhigacchati chega a, alcança, obtém
adhigaÄhäti sobrepuja
adhiììhäti baseia-se em alguma coisa, concentra-

se
adhibhavati supera

anu: após, ao longo de, de acordo com

anugacchati vai atrás de, segue
anukaroti imita
anubhavati passa por, é submetido a
anugaÄhäti tem piedade de

apa: fora, distante, de, para fora de, adiante

apacinäti colhe, escolhe, respeita
apanudati afasta-se, parte em carruagem
apaloketi olha para a frente, pensa no futuro

api: sobre, em, no

apidahäti veste, cobre

abhi: para, em direção a, oposto a, completo, superior a, por
toda parte

abhikkamati avança
abhijänäti conhece plenamente
abhinandati regozija-se
abhibhavati supera, sobrepuja
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i + u  : cakkhu + indriyaî > cakkhundriyaî

e + ä : kathä + eva kä > kathä’ va kä?

e + o : päto + eva > päto’ va

ä + o : Moggalläno  + asi > Moggalläno’ si

(c)  Quando um “a” ou “ä” precedente é elidido, um “i” ou “ï” seguinte poderá,
raramente, produzir a vogal forte “e”; e um “u” ou “ù” produzir “o” (i.é. a + i ou ï > e;
a + u ou ù > o).

kaììha + udakaî > kaììhodakaî

bandhussa + iva > bandhuss’ eva

jina + ïritaî > jineritaî

canda + udayo > candodayo

yathä + udake > yathodake

upa + ikkhati > upekkhati

na + upeti > nopeti

udadhi + ùmi > udadhomi

(d)  Quando a primeira vogal é elidida, a segunda é às vezes alongada, desde que
não seja seguida por uma consoante conjunta ou um î.

na + assa > nässa

avijjä + anusaya > avijjänusaya

handa + ahaî > handähaî

sace + ayaî > sacäyaî

tatra + ayaî > tatr + ayaî > taträyaî

tadä + ahaî > tadähaî

yäni + idha > yänïdha

kikï + iva > kikïva

bahu + upakäro > bahùpakäro

idäni + ahaî > idänähaî

tathä + upamaî > tathùpamaî

appassuto + ayaî > appassutäyaî

su + akkhäto > sväkkhato

Mas, também, poderá permanecer breve:

pañca + upädäna > pañcupädäna
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(e)  Às vezes a primeira vogal torna-se longa quando a segunda é elidida (somente
uma segunda vogal dissimilar é elidida).

deva + iti > deväti

vijju + iva > vijjùva

vi + atinämeti > vïtinämeti

sädhu + iti > sädhùti

lokassa + iti > lokassäti

ko + asi > kosi

cäri + ahaî > cäri’haî

vi + ati > vïti

tayo + ime > tayo me

pi + assa > pissa

ìhito + amhi + iti > ìhito’mhïti

(f) i, ï, e, antes de uma vogal dissimilar, às vezes é modificada para y; em alguns
casos, a segunda vogal é alongada.

aggi + agäro > aggy + agäro > aggyägäro

vi + ä > vyä

sotthi + atthu > sotthyatthu

putto te + ahaî > putto ty + ahaî > putto tyähaî

me + ayaî > my + ayaî > myäyaî

däsï + ahosiî > däsy + ahosiî > däsyähosiî

sattamï + atthe > sattamyatthe

(g)  O, u, antes de uma vogal dissimilar, são modificados para v; às vezes, a
segunda vogal é alongada.

anu + äya > anväya

anu + eti > anveti

atha kho + assa > athakhvassa

anu + addhamäsaî > anvaddhamäsaî

na tu + eva > na tveva

yävatako + assa > yävatakvassa

su + ägataî > svägataî

yo + ayaî > yv + ayaî > yväyaî
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contra o cabelo)”, paìisotaî “contra a corrente”, paìisote “num lugar em
contra corrente”.

b) Com um indeclinável como primeiro membro: uddhaîsoto “o que vai
contra a corrente”, tirodussaî “através da cortina”, tiropabbataî
“através da montanha (tiro = “através”; raramente usada como palavra
separada)”, pacchäbhattaî “após a refeição, após a comida”, bahidväre
“fora do portão”, yathäbalaî “de acordo com a própria capacidade”,
yathäbhùtaî “como realmente é, de acordo com a natureza”,
yathämittaî “com os próprios amigos”, yävajïvaî “enquanto alguém
viver, por toda a vida”, yävadatthaî “tanto quanto alguém deseja” (d é
junção de consoante), sahadhammiko pañho  “uma questão relacionada
à doutrina”, heììhämañcaî “a parte abaixo da cama”, heììhamañcato
“por baixo da cama”.

Existem também uns poucos compostos cujos primeiros membros são um
substantivo de ação: atirekapañcamäsako parikkhäro “requisitos que
valem mais de cinco moedas”, atirekachärattaî “mais de seis noites”,
ùnakatiyojanaî “menos de três léguas”.

(f)    Digu samäsa. O digu samäsa pode ser considerado como uma sub-
variedade do kammadhäraya. Aqui o primeiro membro é um numeral, o segundo um
substantivo, e o composto funciona como um substantivo (ex. em português:
duodinamismo). O composto pode ser ou um substantivo (coletivo) neutro singular ou um
plural (individual) do gênero do segundo membro (comp. Dvanda samäsa acima). Como
coletivos temos p.ex.,:

catuddisaî “as quatro direções” (catu[r] + disä); saèäyatanaî “as seis
esferas, os seis sentidos” (cha[è] / sa[è] + äyatanaî); sattähaî “sete dias,
uma semana”.

Como plural com gênero inalterado temos: catuddisä “as quatro direções”.

(g)   Compostos sintáticos. Dois ou mais palavras independentes são, às vezes,
unidas devido ao fato de elas terem sido usadas juntas numa frase; tais compostos são
chamados de compostos sintáticos.

a) Um gerúndio pretérito e um substantivo: viceyya-dänaî “um presente
dado com discriminação”, paìicca-samuppädo “gênese causal, originação
dependente”, aveccappasädena “com uma fé perfeita”, saÅkheyya-käro
“agindo com reflexão”, abhibhuyya-cäri “conduzindo-se como vitorioso”,
nivissa-vädi  “falando com determinação”.

b) Um gerúndio pretérito e um particípio passado: uddissa-kataî maîsaî
“carne preparada propositadamente”, adhicca-samuppanno “originação
sem causa”.

c) Alguns outros compostos sintáticos: ahaî-käro “egoísmo”, asmi-mäno
“orgulho”, atthi-bhävo “existência”, ehi-passiko dhammo “o darma de
vem e vê (= que convida a vir e a ver)” (ehi e passa são imperativos), ehi-
bhadantiko “aquele que diz: venha, senhor”, tiììha-bhadantiko “aquele
que diz: pare, senhor”, aññad-atthu “certamente”, mä-ghäto “(um dia no
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com cílios parecidos aos de uma vaca)”, sïha-pubbakäyo “a criança
com a parte de frente do corpo parecido àquele de um leão”,
cakkena khura-pariyantena “um disco com o gume tão afiado
quanto a navalha”, govatiko kukkuravatiko “o que se comporta
como uma vaca ou um cão”.

c) Uma palavra que expressa uma parte do corpo humano e que de
outra maneira estaria no caso locativo, é encontrada num b.s. no fim
do composto: patta-hatthä bhikkhù “bikshus com tigelas nas mãos”,
luddä lohita-päÄino “caçadores com sangue nas mãos”, brähmano
paÅka-danto rajassiro “brâhmane com sujeira entre os dentes e com
poeira na cabeça”, sattä apparajakkhä mahärajakkhä “seres com
pouca poeira nos seus olhos e (seres) com muita poeira nos seus
olhos”.

A mesma construção é usada com mano, antara: pïti-mano “com
regozijo mental”, dosantaro “com ódio dentro”, yänena
itthiyuttena purisantarena  “numa carreta puxada por duas vacas e
um touro entre elas”.

(iii) Dvanda samäsa tornado em bahubbïhi samäsa.

Existem somente poucos exemplos de d.s. tornado em b.s. A mudança é
efetivada ou tornando o composto num adjetivo ou pela adição do sufixo
-ka / -ika / -in, ou pelo prefixo sa-: saläkäyo vaÄÄävaÄÄäyo katvä
“tendo feito os  votos de várias cores”, antänantikä “(os que mantêm) a
finitude e a infinitude (do mundo)”, sarïraî sa-mansalohitaî “o corpo
com sua carne e sangue”.

(e)    Avyayïbhäva samäsa. Compostos usados como advérbios são relativamente
comuns, e nós já notamos que bahubbïhis, à exemplo de outros adjetivos, poderão ser
usados desta maneira. Outro tipo de composto, que é sempre indeclinável, é o
avyayïbhäva (“natureza-indeclinável”). Neste o primeiro membro é um indeclinável
(preposição ou advérbio preposicional) ou um prefixo, o segundo usualmente um
substantivo, e o composto funciona como um indeclinável (o composto todo é tornado em
adjetivo como um bahubbïhi samäsa e é usado ou como um adjetivo ou como um
advérbio). Enquanto num tappurisa ou kammadhäraya o segundo membro pode ser dito
como predominante, e o primeiro estar subordinado a  ele, num avyayïbhäva é o
primeiro membro que predomina. O segundo membro (final) regularmente tem a flexão
do neutro nomina tivo/acusativo  singular como forma indeclinável.

a) Com um prefixo como primeiro membro: ajjhattaî “internamente” (adhi
+ attan, transferido para o radical -a), atibäèhaî “muito,
demasiadamente”, anulomaî “em ordem natural, em ordem normal (lit.:
“ao longo do cabelo” — lomaî = “cabelo (do corpo)”), anuvassaî
“anualmente”, anacchariyä gäthä “versos proferidos sob o impulso do
momento” (anacchariya = anu + accharä), eso anudhammo
viññùgarahito “este um é censurado pelo sábio  de acordo com a
doutrina”, paccattaî “individualmente, pessoalmente”, paìipathaî “na
direção oposta, de outra maneira”, paìilomaî “em ordem reversa (lit.:
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Este y ou v poderá então ser assimilado à consoante anterior:

anu + ä > anvä > annä

Ambos tu + eva e ti + eva produzem tveva; e ti + eva > t’eva.

(h)  Ocasionalmente, uma palavra com final em i, e & u, o (especialmente após
um k, kh, t ou s) seguida de “a” é modificada para y e v, e “a” é alongada:

so + ahaî > sv + ahaî > svähaî

su + akkhäto > sv + akkhäto > sväkkhäto

te + ahaî > tyähaî ou tehaî

A mesma muda quando outras vogais seguem:

su + akäre > sväkäre

so + eva > sveva

(i) Raramente, existe uma lacuna entre duas vogais:

anu + esi > anuesi

sa + upapïèä > saupapïèo

(j) As consoantes y, v, m, d, n, t, r, l, h são, às vezes, inseridas entre duas
vogais para evitar uma lacuna.

y : na + idaî > nayidaî
vuddhi + eva > vuddhiyeva
eva > yeva
pari + ä > pariyä

v: ti + aÅgulaî > tivaÅgulaî
pa + uccati > pavuccati
jänapado (v) uììhäsi
h + evaî > hevaî

m: idha + ijjhati > idhamijjhati
lahu + essati > lahumessati
aka + eka > ekameka

d: atta + attho > attadattho
täva + eva > tävadeva
sammä + aññä > sammädaññä

n: ito + äyati > itonäyati

t: tasmä + iha > tasmätiha
ajja + agge > ajjatagge

r: du + akkhäto > durakkhäto
pätu + ahosi > päturahosi
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yathä + iva > yathariva
ni + uttaro > niruttaro

l: cha + abhiññä > chalabhiññä
cha + aîso > chaèaîso

h: su + ujù ca > suhujù ca
puttha + eva > puthageva

3.3 Junção (sandhi) de consoante

Definido como “substituição ou elisão de consoantes”. A mais importante regra nesta
secção é a possibilidade de uma consoante ser duplicada após uma vogal. De fato, no
Cânone, isto é limitado a casos onde um conjunto inicial historicamente original tem sido
simplificado, mas onde uma união estreita com a palavra precedente ou, mais especial-
mente, em combinação com ela, o valor (métrico) original do conjunto é restabelecido.
Pela mesma razão, após os prefixos u, du, ni, uma consoante pode ser duplicada. Um
fenômeno similar é o restabelecimento ou preservação de valores rítmicos originais pelo
alongamento de vogal antes de uma consoante, como em samma > sammä. É
interessante mencionar aqui, também, que sa e esa aparecem regularmente nos versos
canônicos em oposição a forma regular em prosa so, especialmente quando seguida de
consoante.

(a) Uma consoante inicial após uma vogal final é geralmente reduplicada. Uma
aspirada é reduplicada por uma não-aspirada, e uma não-aspirada, por si mesma.

na + khamati > nakkhamati

pamäda + ìhäna > pamädaììhäna

du + karaî > dukkaraî

anu + gaho > anuggaho

pari + cajati > pariccajati

seta + chattaî > setacchattaî

paìhama + jhänaî > paìhamajjhänaî

vi + ñänaî > viññänaî

upa + davo > upaddavo

ni + dhano > niddhano

su + patiììhito > suppatiììhito

ni + phalaî > nipphalaî

du + bhikkhaî > dubbhikkhaî

ni + malo > nimmalo

appa + suto > appasuto

(b) Antes de uma consoante conjunta (reduplicada) uma vogal longa pode ser
encurtada.
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como o primeiro e o melhor, i.é., mente é a primeira e a melhor de
todos os fatores”, samtuììhi-paramaî dhanaî “contentamento é
a melhor riqueza”, Buddha-pamukho bhikkhu saÅgho “a assembléia
dos bikshus encabeçada pelo Buda”, anäsanna-varä etä “estes são
melhores quando não estão perto”.

A mesma construção é usada com numerais cardinais: Ænando atta-
dutiyo “Ânanda com seu eu (self) como segundo, i.é., tendo a si
próprio como companheiro”, puriso taÄhä-dutiyo “homem que tem
o anelo como segundo (companheiro)”, atta-catuttho “com três
companheiros”.

c) Um k.s. consistindo de um adjetivo atributivo e um substantivo:
vatthäni dïgha-dasäni  “mantos com longas franjas”, väÄijo
appasattho mahaddhano “um mercador com pequena caravana
mas grande riqueza”, päpa-kammä “aqueles que têm um mau
caráter”.

d) Um k.s. que consiste de um numeral e um substantivo: eka-bhattiko
“alguém de uma refeição por dia (que come uma só vez)”, tevijjo
“(possuidor) do conhecimento tríplice”, kuñjaro saììhi-häyano
“elefante de sessenta anos”.

e) Um k.s. que consiste de um particípio passado e um substantivo:
okkhitta-cakkhu “o que anda com os olhos (= olhar) para baixo”,
khïÄäsavo “o que está livre de cancros”, akata-päpo “o que não fez
nenhum mal”, aÅkita-kaÄÄako “o que tem orelhas perfuradas”.

f) Um k.s. que consiste de um advérbio e um substantivo: a-soko “sem
tristeza”, micchä-diììhiko “o que tem visões errôneas”, evaî-sïlo
“de tal virtude”, sattä su-vaÄÄä “seres de aparência miserável”, su-
vaco “o que tem palavras agradáveis”.

g) Matta é amiúde usado no fim de um b.s. com o significado de “na
medida de, tanto quanto, tão pouco quanto, meramente, somente”:
maraÄa-mattaî dukkhaî “um sofrimento tão grande quanto a
morte”, saddhä-mattaî pema-mattaî “só fé e só amor”, pañca-
mattäni bhikkhu-satäni “somente quinhentos bikshus”.

(ii) Tappurisa samäsa tornado em bahubbïhi samäsa.

a) Um t.s. é tornado em b.s. da maneira usual: rukkha-mùlaî “o pé da
árvore” torna-se rukkhamùliko “o que senat ao pé da árvore”;
similarmente paññä-nirodiko “que leva à cessação da sabedoria”,
nibbäna-manaso naro “um homem com sua mente dada ao nirvana”,
ähäraììhitiko samussayo “um corpo sustentado pelo alimento”, sabbe
jarä-dhammä “tudo está sujeito à velhice”, te cavana-dhammä “eles
estão compelidos a decair”, phenupamaî käyaî “o corpo que é qual
uma massa de espuma”, sukha-kämäni bhùtäni “seres com inclinação
para felicidade”.

b) Às vezes o composto implica uma comparação que não é plenamente
expressa: kumäro go-pakhumo “a criança com cílios de uma vaca (=
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päpicchä “mau desejo” é transformado num adjetivo que concorda com o substantivo que
ele qualifica: päpiccho bhikkhu “um bikshu que tem maus desejos”. Similarmente,
taruÄavaccho “bezerro novo” torna-se taruÄavacchä gävi “uma vaca que tem um
bezerro novo”; antima-sarïraî “o último corpo” torna-se antimasarïro puriso “um
homem que carrega o último corpo”.

Às vezes mesmo um tappurisa samäsa e, em alguns poucos casos, mesmo um
dvanda samäsa são transformados em adjetivos: samaggärämo “deleite em concórdia
mútua” e Gotamo samaggärämo “Gotama cujo deleite é a concórdia mútua”; aììhika-
saÅkhälika “uma cadeia de ossos” e aììhikasaÅkhälikaî sarïraî “o corpo com sua
cadeia de ossos”; rajo-jallaî “pó e sujeira” e rajojallikassa “àquele que está coberto com
poeira e sujeira”.

Pelo último exemplo dado torna-se claro que enquanto os b.s. são esencialmente
adjetivos, eles às vezes podem ser usados como substantivo: su-paÄÄo “o que tem
formosas asas, i.é., pássaro”, atthaîso “o que tem oito facetas, i.é., uma jóia ou pedra
preciosa”.

a) Na maioria dos casos, um composto substantival é mudado para um
adjetivo simplesmente pela adição do sufixo -a / -ä / -aî dependendo se
o adj. qualifica um substantivo masculino, um feminino ou um neutro:
ucchinna-mùla torna-se rukkho ucchinamùlo “uma árvore cuja raiz fora
decepada”, avijjä ucchinnamùlä “ignorância cuja raiz foi decepada”;
doso torna-se neutro como tiÄa-dosäni khettäni “ervas daninhas são a
mácula dos campos”.

b) Às vezes o sufixo -ka / -aka / -ika é adicionado para masculino e neutro,
e -ikä para o feminino: bhïruka-jätiko “o que é de natureza temível”, sa-
devako “junto com seus devas”, ekasäläke äräme “num parque com
única sala”, sa-bhikkhuko äväso “uma morada que tem bikshus”,
cätumahäräjikä devä “os devas com seus quatro grandes reis”.

c) Alguns outros sufixos são encontrados em poucos casos: päpa-kammino
“aqueles cujos atos são maus”, dighaÅguli “aquela que tem dedos longos”,
evaî-jacco “de tal nascimento”, ratti nandi-mukhi  “a noite com sua face
brilhante”.

(i) Kammadhäraya samäsa tornada em bahubbïhi samäsa.

a) Um kammadhäraya samäsa feito de dois substantivos, dos quais o
primeiro está em aposição ao segundo, é freqüentemente usado
como um b.s.: jïvitaî maranaÄtaî “vida que tem a morte como
seu fim, i.é., vida que termina na morte”, käyaî taca-pariyantaî
“o corpo que está confinado pela pele”, atta-dïpä viharatha atta-
saraÄä “permanecei tomando a si próprio como vossa luz (lamparina)
e como vosso refúgio”.

b) Um k.s., consistindo de um substantivo e um adjetivo usado como
subst., pode ser transformado num b.s. Os adjetivos são aqueles que
indicam uma qualidade em alto grau, como seììha, parama, vara,
pubbaÅgama, pabhutika, uttama, pamukha, etc.: mano-
pubbaÅgamä dhammä mano-seììha  “fatores que têm a mente
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ä + khä > akkhä

parä + kamo > parakkamo

taÄhä + khayo > taÄhakkhayo

mahä + phalaî > mahapphalaî

ä + sädo > assädo

Algumas exceções a esta regra são:

vedanä + khandho > vedänakkhandho

yathä + kamaî > yathäkkamaî

paññä + khandho > paññäkkhandho

(c) Uma vogal antes de uma consoante às vezes é alongada, outras vezes é encurtada
por considerações métricas (em versos).

Alongada: khanti + paramaî > khantï paramaî

jäyati + soko > jäyatï soko

maññati + bälo > maññatï bälo

nibbattati + dukkhaî > nibbattatï dukkhaî

Encurtada: bhovädï + näma so hoti > bhovädi näma so hoti

yiììhaî vä + hutaî vä + loke > yiììhaî va hutaî va loke

buddhe yadi vä + sävake > buddhe yadi va sävake

(d) “o” em so e eso, antes de uma consoante, às vezes muda para a.

eso + dhammo > esa dhammo

so + muni > sa muni

so + sïlavä > sa sïlavä

eso + patto > esa patto

eso + idäni > esa’däni

3.4 Junção (sandhi) de niggahïta (î)

Trata da substituição ou elisão do niggahïta (î). A junção do î, resumidamente, é a
seguinte:

î > Å, ñ, etc., antes de k, c, etc.; î + l > ll;

î + 

e

   > ñ +

h

e

   como em

h

taî eva > tañ ñeva1

     ;

evaî hi > evañ hi
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î + y > ññ;

1
  Isto é devido à forma alternativa eva > yeva,  a junção sendo î  + y > ññ.

Usualmente:

neutro

yaî

taî

etaî

+ vogal    >

yad

tad    ;

etad

masculino,

feminino

yaî

taî

etaî

+ vogal    >

yam2

tam   ;

etam

todos os

três gêneros

yaî

taî

etaî

em compostos >

yad

tad    ;

etad

2
 Femininos históricos yäm ,  e tc,  não são restaurados.  No entanto, existem uns poucos

casos de -aî > äm  em junçã o, tais  como: vaëëhatäm eva; mäm iva; arahatäm iva (DN

II 265), dativo plural, com os variantes -aî  e -aîm. A métrica não é afetada.

Em vários outros casos de î > m (no Cânone, antes de vogais, mas opcionalmente),
ou em compostos, î pode ser assimilado a uma consoante seguinte. Do contrário, ele é
ocasionalmente elidido de todo (sob exigências de métrica). Por outro lado, este pode ser
inserido como uma “junção de consoante” (fonema de transição). Finalmente, uma vogal
pode ser elidida depois de î (em cujo caso um conjunto que segue pode, excepcionalmen-
te, ser simplificado. P.ex., em prosa, no AN II 197, 198: evaî sa [= evam assa]).

î poderá sempre permanecer antes de uma consoante.

(a) î final pode ser adaptada foneticamente à consoante seguinte, tornando-se Å, ñ,
Ä, n ou m (ele se transforma na nasal ou na quinta letra do grupo ao qual essa consoante
pertence).

saî + ni > sanni

dhammaî + ca > dhammañca

dïpaî + karo > dïpaÅkaro

saî + kam > saÅkam-

raÄaî + jaho > raÄañjaho

san + ìhänaî > saÄthänaî

taî + dhanaî > tandhanaî

taî + phalaî > tamphalaî

Gr.Dic - 133

vidù: sabba-vidù  “o que conhece tudo”, loka-vidù “conhecedor
do mundo”.

-bhù: uttamaÅga-bhù “o que existe na parte mais alta, i.é.,
cabelo”, sabbäbhibhù  “superando tudo”.

-chida: taÄhäcchido “cortando o cancro”.

-nuda: tamo-nudo “dissipando a escuridão”.

d) Um adjetivo: pathavi-samo “similar à terra”, devaññataro “um dos
devas”, loka-jeììho “a melhor pessoa do mundo”.

e) Um numeral: gäthä-sataî “uma centena de versos”, bahùni vassa-
sahassäni  “muitos milhares de anos”.

f) Um particípio: dvïha-mato “morto (há) dois dias”, citta-kato “feito
pela mente/coração”, bhaya-tajjito “urgido pelo medo”, sabbayoga-
visamyutto “livre de todas as amarras”, ratha-vinïto “treinado para
a carruagem”, chamä-nikkhittaî “jogado ao chão”.

g) gata: o particípio gata é amiúde usado no fim de um t.s. numa
variedade de significados: “ido a, chegado, relacionado a,
concernente a, cair sob o poder de, existindo como, pertencente a”,
etc.: raho-gato “ido à solidão”, käya-gatä sati “mentação plena
direcionada ao corpo”, avijjä-gato “incorrido em erro”, hattha-gato
“estando nas mãos de”, äpo-gataî “todo o que é água”.

h) Um particípio futuro passivo: manasi-karaÄïyä dhammä “as
características devem ser mantidas em mente”, paÄëita-vedanïyo
“que deve ser entendido pelo inteligente”, maggo pïti-gamanïyo “o
caminho que deveria levar ao regozijo”, maccu-dheyyaî “o que
deveria estar sob a morte, i.é., o domínio da morte”.

(iii) Palavras dependentes em Tappurisa samäsa. Uma palavra dependente
(samäsanta) é uma palavra que pode aparecer somente no fim de um
composto. Ela não pode ser usada independentemente. Em certos t.s. tais
palavras são encontradas, geralmente indicando a ação de uma raiz da
qual elas são imediatamente derivadas:

—karo “fazendo, trabalhando” (karoti): kammakaro “trabalhador”
—käro “fazendo, construindo” (karoti, causativo): kumbhakäro

“oleiro” (kumbho = “pote”)
—ggäho “pegando, agarrando” (gaÄhäti): candaggäho  “eclipse

lunar” (cando = “lua”)
—dharo “mantendo, lembrando” (dharati): dhammadharo

“memorizador do darma”
—päto “deixando cair, ofertando, coletando” (patati “cair”,

causativo): piÄëapäto “oferecimento/coleta de esmola” (refere-se
ao alimento coletado por um bikshu)

(d)   Bahubbïhi samäsa. Um bahubbïhi samäsa (b.s.) é um composto
substantival tornado em adjetivo. Portanto, o kammadhäraya samäsa que termina num
substantivo pode ser transformado em adjetivo para qualificar um substantivo; p.ex.,
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Acusativo: antaî-karo “que põe um fim”, attaî-tapo “que causa
sofrimento a si próprio”, sabbaî-jaho  “que tem deixado tudo”,
hadayaî-gamä “que toca o coração”, kälaî-kato “que findou seu
tempo”, vasaî-gato “que caiu no poder de”.

Genitivo: vanas-pati “senhor da floresta, i.é., árvore”, gavam-pati
“senhor do gado, i.é., touro”, disam-pati “senhor das regiões, i.é.,
rei”. 

Locativo: pubbe-niväso “existência anterior”, majjhe-kalyäÄa
“bonito no meio”, manasi-käro “atenção”, ante-väsi “pupilo”,
jagati-padeso “um local na terra”, nabasi-gama “movendo-se no
céu”.

(ii) O segundo membro de um tappurisa samäsa. O segundo membro de um
t.s. pode ser:

a) um substantivo ordinário: amata-padaî “o caminho à não-morte”,
giri-guhä “uma caverna na colina”, rukkha-mùlaî “a raiz (o pé) da
árvore”.

b) um substantivo de ação: dukkha-nirodho “a cessação do
sofrimento”, thera-vädo “a doutrina dos anciões”, adinnädänaî
“não tomar o que não é dado”, ceto-vimutti “a emancipação do
coração”, anta-kiriyä “pôr fim a”.

c) um substantivo-agente: go-ghätako “matador de vacas”, mettä-vihäri
“habitando na bondade-afetuosa”, cakka-vattï “aquele que manuseia
a roda”, maccu-häyi “vitorioso sobre a morte”, bhùta-vädi  “o que
fala a verdade”, dhamma-dharo “o que conhece a darma de cor”.

Alguns desses substantivos-agentes são usados somente no fim de um
t.s.:

-ga: sangätigo “ido além dos grilhões”, yathäkammùpago
“andar de acordo com os próprios feitos”.

-ja: väri-jo “nascido na água, i.é., peixe”, yoni-jo “nascido do
útero, i.é., nobre”, muddha-ja “nascido da cabeça, i.é., cabelo”.

-da: äloka-do “que dá luz”, anna-do “que dá comida”, bala-do
“que dá força”.

-ììha: dhammaììho “fundamentado na doutrina”, gahaììhä
“donos de casa”.

-pa: majja-po “bebedor de álcool”, päda-po “bebedor no pé”,
dhenu-po “bebedor de leite, i.é., bezerro”. 

-pa: go-po “protetor das vacas, i.é., vaqueiro”.

-gù: addha-gù “viajante”, pära-gù “ido à outra margem”.

-ññù: mattaññu “conhecedor de discrição”, sabbaññu
“conhecedor de tudo”.
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sayaî + jäto > sayañjäto

amataî + dado > amatandado

evaî + me sutaî > evam me sutaî

alaî + me > alamme

(b) î antes de l é, à vezes, transformado em l.

saî + lahuko > sallahuko

puî + liÄgaî > pulliÄgaî

saî + läpo > sallapo

paìisaî + lïno > patisallino

(c) î final antes de “e” ou “h” é, às vezes, mudado para ñ; ñ antes de “e” é
reduplicado.

paccataî + eva > paccatañ ñeva

tvaî + eva > tvañ ñeva

taî + khaÄaî + eva > taÅkhaÄañ ñeva

taî + hi tassa > tañ hi tassa

evaî + hi vo > evañ hi vo

(d) î final seguido de y pode com este combinar para formar îñ ou ññ.

tesaî + eva > tesaî yeva > tesaîñeva

saî + yogo > saññogo

yaî + yad eva > yaññad eva

saî + yojanaî > saññojanaî

änantarikaî + yam ähu > anantarikaññam ähu

(e) î final seguido de vogal pode se tornar m ou d.

evaî + äha > evam äha

bhavaî + atthu > bhavamatthu

taî + ahaî > tam ahaî

kiî + etaî > kim etaî

taî + atthaî > tam atthaî; tad atthaî

etaî + avoca > etad avoca

taî + anattä > tad anattä

yaî + idaî > yad idaî; yam idaî

(f) î final seguido de vogal ou consoante é, às vezes, elidido; a vogal então é, em
alguns casos, alongada.
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idaî + ahaî > idähaî

täsaî + ahaî > täsähaî

evaî + ahaî > evähaî

vidùnaî + aggaî > vidùnaggaî

buddhänaî + säsanaî > buddhäna säsanaî

adäsiî + ahaî > adäsähaî

ariyasaccänaî + dassanaî > ariyasaccäna dassanaî

(g) Uma vogal após î é, às vezes, elidida; então î sofre a mudança descrita no
parag. 3.4.(a) na maioria dos casos.

abhinanduî + iti > abhinandun’ti

cakkaî + iva > cakkaî’va

halaî + idäni > halan ’däni

tvaî + asi > tvaî ’si

idaî + api > idam pi

uttariî + api > uttarim pi

(h) î é inserido às vezes antes de uma vogal ou consoante.

cakkhu + udapädi > cakkhuî udäpädi

aÄu + thùläni > aÄuî-thùläni

manopubba + gamä > manopubbaÅgamä

yäva + c’idha > yävañc’idha

ava + siro > avaîsiro

(i) î é sempre assimilado ao ti.
kusalaî + ti > kusalanti

3.5 Junção (sandhi) mista

Esta inclui tudo que não pode ser fácil e convenientemente descrito nas secções anteriores.
Inclui, também, um tipo de junção chamado vuttasandhi , definido como sendo a
proteção do número e quantidade de sílabas nos versos e como eufonia em prosa, que é
atingido por meio de elisão, transição de fonemas, etc. Aggavaîsa dá, entre outras, as
seguintes regras:

— Sandhi (junção) não ocorre onde o resultado não seria eufônico, ou onde o
significado seria obscurecido (esta é a regra fundamental da fluidez no uso do páli
— o uso de uma língua natural e viva);

— metátese ocorre às vezes em junção, como em payirudähäsi (pari- > 
payir-) e em bahuäbädho > bavhäbädho ;

— após uma vogal pura, iti torna-se ti antecedida por uma leve pausa;
— algumas combinações ambíguas são notadas, assim sähaî pode ser (i) sä ahaî,

(ii) so ahaî, (iii) cha ahaî “seis dias”, digu (dvigu);
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(iii) Kammadhäraya samäsa constituído de um advérbio e de um substantivo
ou adjetivo. Neste composto o primeiro membro é um advérbio ou um
prefixo adverbial: micchä-cäro “má conduta”, dvidhä-patho “um
caminho duplo”, sakad-ägämi “voltando uma vez”, a-verena “sem
inimizade”, vi-käle “no tempo errado”, antarä-kathä “uma conversação
casual”, dugga “difícil de ir”, sammä-patipanno “conduzindo-se
corretamente”.

Às vezes, um k.s. é usado como um advérbio: ubhato-pakkhaî “em
ambos os lados”, dïgha-rattaî “por longo tempo”, ati-velaî
“grandemente”, theyya-saÅkhätaî “como um ladrão”, catugguÄaî
“quádruplo”.

Às vezes, a idéia de plenitude ou compleição é transmitida com um k.s.
construído com um particípio passado antecedido por um advérbio e
usado adverbialmente. Ambos o pp. e o verbo da frase são derivados da
mesma raiz: su-niggahitaî niggaÄhäti “ele supera com uma completa
superação, i.é., ele supera completamente”, sabba-santhariî
santharitvä “tendo completamente espalhado”, suppabuddham
pabujjhanti “eles são plenamente iluminados”, suvisodhitaî visodheti
“ele limpa por completo”.

(c)   Tappurisa samäsa. Um tappurisa samäsa (t.s.) é formado de dois membros
no qual o primeiro depende do segundo como um substantivo ou pronome em qualquer
caso gramatical exceto o nominativo e o vocativo. O segundo membro do composto pode
ser um substantivo ou um adjetivo, e assim o t.s. todo pode ser usado como um substantivo
ou como um adjetivo. Em alguns poucos casos o composto é usado também como um
advérbio.

(i) O primeiro membro de um tappurisa samäsa.

a) O primeiro de um t.s. é um substantivo ou pronome na sua forma
radical que, se usado separadamente, estaria num dos seguintes casos:

Acusativo: loka-vidù “o conhecedor do mundo”, pära-gù “aquele
que foi para a outra margem”, bhaya-dassino “os que vêem perigo”.

Instrumental: sïla-sampanno  “dotado de virtude”, patha-gamanaî
“andando pela vereda apropriada”, Buddha-desito “exposto pelo
Buda”.

Ablativo: jäla-mutto “libertado da rede”, sara-parittänaî “proteção
das flechas”, yogakkhemaî “liberdade do jugo”.

Genitivo: bhikkhu-saÅgho “assembléia dos bikshus”, loka-nätho “o
senhor do mundo”, dukkha-samudayo “a originação do sofrimento”.

Locativo: antalikkha-caro “movendo-se no céu”, appamäda-rato
“deliciando-se na diligência”, äsana-kusalo “hábil na repartição dos
assentos”.

b) Em alguns compostos o primeiro membro reteve a terminação do
caso:
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(i) Kammadhäraya samäsa constituído de dois substantivos. Quando um k.s. é
feito de dois substantivos, então o primeiro membro modifica o segundo ou
como uma aposição ou como um segundo termo de comparação.

a) Aposição. Um substantivo pode modificar outro substantivo como
aposição restringindo o significado do outro: sälä-rukkho “árvore
sala”, viriyindriyaî “a faculdade de energia”, tejo-dhätu “o
elemento calor”, ävuso-vädena “com a palavra - irmão”.

b) Comparação. Às vezes dois substantivos são juntados para formar um
composto porque os dois exprimem um símile implicado. O que é
comparado é colocado em primeiro no composto enquanto o
segundo termo de comparação é colocado em segundo: purisùsabho
“homem-qual-touro, i.é., um homem forte”, akkhi-täraka “olhos-
quais-estrela, i.é., olhos brilhantes”, cakka-ratanaî “uma roda-qual-
jóia, i.é., uma roda nobre” (outra interpretação: “uma jóia-qual-roda,
i.é., uma jóia em forma de roda”. Neste caso isto pode ser visto tanto
como uma comparação quanto como uma aposição).

c) Aqui devem ser classificados também compostos como: kusala-
saÅkhäta “considerado como meritório”, brahma-bhùto “que veio
a se tornar como brahma”, seììha-sammato “conhecido como o
melhor”, saÅkha-likhitaî brahmacariyaî “vida casta tão pura
quanto uma concha”.

d) Um substantivo numeral é também usado como aposição a um
substantivo com o qual ele forma um composto: visati-manussä
“vinte homens”.

(ii) Kammadhäraya samäsa constituído de um adjetivo e um substantivo.
Um k.s. pode ser formado de um substantivo antecedido por um adjetivo
atributivo. Tal adjetivo pode ser:

a) um adjetivo ordinário: mahä-puriso “grande homem”, sabba-
dänaî “todo donativo”, pubba-jäti “nascimento anterior”,
appa-läbho “pouco ganho”.

b) um particípio: jiÄÄa-koñcä “velhas garças”, ñäta-manussä
“pessoas bem conhecidas”, paluììha-makkaìi “um macaco
queimado”, damma-gavä “boi a ser domado”, bhojja-yägu
“mingau de arroz apropriado para ser comido”, anavajja-
padäni “veredas irrepreensíveis”.

c) um adjetivo que denota distinção ou excelência é às vezes
colocado após o substantivo que ele qualifica: Rähula-baddho
“Rähula o sortudo”, ratana-varo “nobre jóia”, muni-pavaro
“o nobre sábio”, kamma-seììhaî “ação nobilíssima”.

d) Quando modifica um particípio passado, o adjetivo pubba é
colocado após o particípio: assuta-pubbä upamä “um símile
não ouvido antes”, äväso anavuttha-pubbo “uma residência
não habitada antes”, dinna-pubbaî “algo dado antes”.
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— onde uma lacuna for deixada entre duas vogais, o resultado pode ser escrito como
uma “palavra”, como em: suägataî, ou como duas “palavras”, como em
tatra ayaî.

(a) Quando “i” antes de uma vogal dissimilar é mudada para y (de acordo com a
regra parag. 3.2.1.[f]), este y, junto com a consoante precedente, é submetida a
várias mudanças. As finais -ti, -ìi, -dhi, di poderão ser mudadas para cc, jjh; e
-bhi pode mudar para bbh, quando seguidas por vogais.

(i) –ti > –ty > –cc:
iti + alaî > iccälaî/iccalaî
iti + evaî > ity + evaî > iccevaî
ati + antaî > aty + antaî > accantaî
jäti + andho > jäty + andho > jaccandho
iti + ädi > ity + ädi > iccädi
pati + ayo > paty + ayo > paccayo

(ii) –di > –dy > –jj:
yadi + evaî > yady + evaî > yajjevam
nadï + ä > nady + ä > najjä

(iii) –dhi > –dhy > –jjh:
addhi + ä > adhy + ä > ajjhä
adhi + agamä > adhy + agamä > ajjhagamä
adhi + okäso > adhy + okäso > ajjhokäso
bodhi + aÅgä > bodhy + aÅgä > bojjhaÅgä

(iv) –bhi > –bhy > –bbh:
abhi + u(d) + kir > abbhukkir
abhi + uggacchati > abhy + uggacchati > abbhuggacchati
abhi + okäso > abbhokäso
abhi + äcikkhanaî > abbhäcikkhanaî

(v) –pi > –py > pp:
api + ekacce > apy + ekacce > appekacce
api + ekadä > appekadä

(b) –bb substitui um v duplo:
ni + veìh > nibbeìh

(c) Uma consoante seguida de uma vogal pode se tornar sonora:
sat + attho > sadattho

(d) Antes de ti e pi qualquer vogal breve pode ser alongada (eles eram originalmente
iti e api):
hoti + ti > hotï ti
deva + ti > deväti

ƒ
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III - CLASSES GRAMATICAIS

De acordo com os antigos gramáticos, existem quatro classes gramaticais ou partes de
discurso (padajäti: “classes de palavras”) na língua páli:

(1) Näma — Nome: substantivo, adjetivo, numeral, pronome.
(os adjetivos são tratados como os substantivos, porquanto
eles são declinados como os substantivos).

(2) Ækhyäta — Verbo.
(3) Upasagga — Prefixo
(4) Nipäta — Indeclinável: adverbios, preposições, conjunções, 

      interjeições.

Existem, ainda, outros assuntos gramaticais, tais como formação de palavras, palavras
compostas, etc., que serão mencionados mais adiante.

Nota:  Doravante, sempre que nos referirmos às palavras declináveis (substantivos, adjetivos,

pronomes ) , os chamaremos de “nome”; quando nos referirmos aos substantivos e

adjetivos, os chamaremos de “substantivos”.

1. Nome (Näma)

Todas as palavras declináveis — substantivos, adjetivos e pronomes (incluindo todas as
partículas declináveis, presente, passado e futuro) —, têm três gêneros e dois números:

Gênero: masculino, feminino, neutro.
Número: singular, plural.

1.1 Características dos gêneros

Substantivos que denotam machos são geralmente considerados do gênero masculino; os
que denotam fêmeas, do gênero feminino; e aqueles que não denotam nenhum dos
anteriores, é considerado do gênero neutro. Mas, existem exceções a essa regra. Por
exemplo, mätugäma, que significa mulher, é um substantivo masculino. Por outro lado,
substantivos que indicam coisas e qualidades inanimadas nem sempre são neutros; p.ex.,
rukkha (árvore), canda (lua) são masculinos; nadï (rio), latä (vinha, videira), paññä
(sabedoria) são femininos; dhana (riqueza), citta (coração, mente) são neutros.

Duas palavras que denotam a mesma coisa podem ser, às vezes, de gêneros
diferentes: päsäÄa e silä são ambos sinônimos de pedra, mas a anterior é masculino e a
posterior feminino. Igualmente, uma palavra, sem mudar sua forma, pode possuir dois ou
mais gêneros; p.ex., geha (casa) é masculino e neutro, kucchi (barriga, ventre) é masculino
e feminino.

Disto deduz-se que gênero na gramática páli é uma distinção gramatica l e terá que
ser determinado pela prática. Mas, como regra geral, a maioria dos substantivos abstratos
que terminam em -na, -tta e -ttana são neutros, e as palavras formadas pela adição dos
sufixos -ta, -ti, -inï, etc., são substantivos femininos. Mas, é bom lembrar, nenhuma regra
definitiva pode ser estabelecida para designar os gêneros dos substantivos.
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(i) Em geral, um d.s. estará no plural quando a multiplicidade e não a
coletividade é enfatizada: satta rattin-diväni “sete dias e sete noites”,
hemanta-gimhïsu “no inverno e no verão”.

(ii) O composto estará no plural quando ele indica seres humanos e divinos:
deva-manussä “devas e homens”, AÅga-mägadhä  “Angas e Magadhas”.
A única exceção parece ser däsi-däsaî “criada e empregado doméstico”
e putta-bhariyaî “filho e esposa”.

(iii) O composto que é feito de substantivos indicando animais está, às vezes,
no singular e às vezes no plural: ajelakaî / ajelakä “cabras e carneiros”,
kukkuìa-sùkaraî / kukkuìa-sùkarä “galos e porcos”.

(iv) A maioria de outros d.s. estão no singular: mañca-pïthaî “sofás e
cadeiras”, näma-gottaî “nome e família”.

(v) Um d.s. usualmente toma o gênero do último membro: pïti-sukhaî
“regozijo e felicidade”, dhamma-vinayo “darma e disciplina”, nara-näriyo
“homens e mulheres”, nindä-roso “censura e raiva”, gama-khettäni
“vilarejos e campos”.

(vi) Quando o composto é feito de adjetivos, ele concorda com o gênero e
número do substantivo que qualifica: bhikkhù sama-samä “bikshus de
exatamente do mesmo número”, khuddänukhuddakäni sikkhäpadäni
“os preceitos menores e inferiores”.

(vii) Não há uma regra estrita com respeito a ordem das palavras num dvanda
samäsa. No entanto, como primeiro membro do composto nós
encontramos com mais facilidade a palavra com o menor número de
sílabas, ou a palavra que começa com uma vogal e termina em -a, ou
substantivos masculinos e neutros que terminam em -i / -u: dhamma-
vinayo, gihi-pabbajikä, andhaka-makasä. Ademais, quando as duas
palavras expressam dois eventos que seguem um ao outro em tempo, a
ordem das palavras é o natural: jäti-jaraî, jäti-maraÄaî.

(b)   Kammadhäraya samäsa. Um kammadhäraya samäsa (k.s.) é constituído
de dois membros dos quais o primeiro modifica o segundo como um adjetivo atributivo ou
como um substantivo modificador ou como um advérbio (comp. em português “agri +
cultura, franco-atirador”). Os membros constituintes do k.s. podem ser:

(i) dois substantivos; (ii) um adjetivo e um substantivo; (iii) um advérbio e um
substantivo; (iv) um advérbio e um adjetivo; (v) um substantivo, um adjetivo ou um
advérbio seguido por um substantivo ou adjetivo, o composto todo sendo usado
adverbialmente.

Do ponto de vista sintático, um k.s. pode ser:

(i) um composto substantival se o segundo membro é um substantivo ou uma
palavra usada como substantivo; (ii) um composto adjetival se o segundo membro
é um adjetivo; (iii) um composto adverbial se o composto todo é usado
adverbialmente.
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aÅga-paìi-aÅgäni > aÅgapaccaÅgäni “os membros menores e maiores”, hura-
ä-huraî > hurähuraî “de existência em existência”.

(iii) Palavras repetidas duas vezes com um prefixo antes de cada membro:  ud-aya-
vi-ayaî > udayabbayaî “ascensão e queda”, ä-caya-apacayo >
äcayäpacayo “aumento e diminuição”, ä-koìita-paìi-a-äkoìitaî >
äkotitapaccäkotitaî    “achatado e prensado de tudo”.

(iv) Palavras que têm significados iguais ou muito similares: piti-sukhaî “regozijo
e felicidade”, bala-viriyaî “força e energia”, läbha-sakkära-siloko “ganho,
bom tratamento e bom nome”.

(v) Palavras que têm significados opostos: udayatthaî “ascensão e queda”,
cutùpapäto “ascensão e queda”, nindä-pasaîsä “repreensão e louvor”,
saggäpäyo “céu e inferno”, kaÄha-sukkäni rùpäni  “objetos claros e escuros”,
ajjhatta-bahiddhä “internamente e externamente”, uddaî-adho “acima e
abaixo”.

(vi) Substantivos que indicam seres humanos e divinos: deva-manussä “devas e 
homens”, samaÄa-brähmaÄä “ascetas e brâmanes”, ñäti-mittä “parentes e
amigos”, Sariputta-Moggallänä “Sariputta e Moggallana”.

(vii) Substantivos que indicam animais: soÄa-sigälä “cães e chacais”, ahi-vicchikä
“serpentes e escorpiões”, accha-koka-taracchayo “ursos, lobos e hienas”.

(viii) Substantivos que indicam árvores, plantas, etc.: tiÄa-kaììhodakaî “grama, 
lenha e água”, säkhä-paèäsaî “galhos e folhagem”, aca-papaìikä “casca   
e rebentos”.

(ix) Substantivos que indicam partes do corpo humano: kaÄÄa-näsaî “orelhas e
nariz”, kesa-massuî “cabelo da cabeça e do corpo”, maîsa-lohitaî “carne
e sangue”, hattha-pädä  “mãos e pés”.

(x) Substantivos que indicam alimento, bebida, roupa, alojamento, etc.: anna-
pänaî “comida e bebida”, maccha-maîsaî “peixe e carne”, cïvara-
bhattaî “manto e comida”, mälä-vilepanaî “grinaldas e ungüento”, yuga-
naÅgalaî “canga e arado”, vadha-bandhanaî “açoite e amarração”.

(xi) Palavras religiosas e filosóficas: näma-rùpaî “nome e forma”, räga-dosa-mohä
“luxúria, ódio e delusão”, abhijjhä-domanassä “cobiça e mágoa”.

(xii) A maioria dos numerais são dvanda samäsa: dvädasa “dois e dez = doze”, 
     pañcadasa “cinco e dez = quinze”, caturäsïti “quatro e oitenta = oitenta e  
     quatro”.

Número e gênero de um dvanda samäsa. Um d.s. pode estar no singular ou
no plural: asi-cammaî “espada e escudo”, candima-suriyä “lua e sol”.

O número de um composto não diz nada acerca do número de cada membro.
SamaÄa-brähmaÄä pode significar samaÄo ca brähmaÄo ca, samaÄä ca
brähmaÄo ca, samaÄo ca brähmaÄä ca, samaÄä ca brähmaÄä ca. O
número de cada membro deverá ser entendido do contexto.
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1.2 Casos gramaticais

Existem na classe “nome” oito casos:

(a) Paìhamä — Nominativo
(b) Ælapana — Vocativo
(c) Dutiyä — Acusativo
(d) Tatiyä/KaraÄa — Instrumental
(e) Catutthï — Dativo
(f) Chaììhï — Genitivo
(g) Pañcamï — Ablativo
(h) Sattamï — Locativo

Casos são expressos por meio de terminações adicionadas aos substantivos, adjetivos
e pronomes.

1.3 Radicais ou morfemas léxicas

A forma crú de um nome ao qual são acrescentadas as terminações dos casos (morfemas
gramaticais de flexão e de derivação) é chamada de radical ou base. Um radical de nome
pode terminar ou numa vogal ou numa consoante. De acordo com os gramáticos antigos,
todos os nomes páli, exceto o pronome kiî, terminam em vogais. Mas, modernos
estudiosos de páli consideram alguns dos radicais — tais como atta (attan), räja (räjan),
daÄëï (daÄëin), pitu (pitar), bhagavantu (bhagavant ), gacchanta (gacchant ) e similares
— como consoantais (substantivos terminando em consoantes).

1.4 Substantivos e adjetivos: Casos

A seguir descreveremos o uso dos casos; estes estão resumidos na “Tabela III.1.4.1 —
Substantivos e Adjetivos: Casos”. Os paradigmas de declinação dos nomes são dados no
Apêndice - Tabela III.1.4.2.

1.4.1 Uso dos casos.

(a) Nominativo. 

O caso nominativo é usado como agente (ou “sujeito”) de uma frase ativa (ou
“sujeito” de um verbo ativo). P.ex.: brähmaÄo passati “o brâmane vê”.

É usado como atributo de um agente nominativo, incluindo um dele “predi cado” por
meio de um verbo significando “ser” (às vezes, não há verbo no páli neste tipo de frase).
O atributo usualmente segue o agente. P.ex.: brähmaÄo mahämatto hoti “o brâmane
é ministro”. Sem verbo: eso samaÄo “este é (o) asceta”. Quando há um verbo que
expressa também uma ação, tal atributo ainda pode ser aplicado a um agente (sem
qualquer verbo no significado de “ser”): brähmaÄo mahämatto passati “o brâmane (que
é) ministro vê”.

O nominativo é usado com certos indeclináveis relacionando-o à ação, no lugar de
outro caso diretamente relacionado com o verbo: yena gämo. . . upasaîkamati “(ele)
aproxima-se. . . em direção à aldeia”.

A forma nominativa é usada quando uma palavra é citada (para se referir a si mesma):
käyo ti “corpo”.
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O nominativo plural de substantivo masculino em “a” tem a flexão “ä”: gämä
“vilarejos”.

(b) Vocativo. 

O caso vocativo (“nominativo de endereçamento”) é usado para invocar, chamar ou
nomear uma pessoa ou coisa personificada; ou ainda para exprimir uma interpelação
direta.

O vocativo é usado “encliticamente”, i.é., ele não fica no início da frase.

Os substantivos masculinos no singular têm apenas o radical não flexionado: deva “Ó
rei/majestade”. O plural é o mesmo do nominativo p lural.

(c) Acusativo. 

O acusativo exprime o “paciente” que sofre a ação de um verbo ativo (o “objeto
direto”): purisaî bandhati “(ele) amarra o homem”; saîaÄaî vadati “(ele) diz ao
asceta”.

Ele é usado também para expressar o objetivo de um movimento: gämaî pavisati
“(ele) entra na aldeia”; parikkhayaî agamaÄgsu “(eles) foram à (ou encontraram) sua
destruição”.

O caso acusativo poderá igualmente expressar (extensão de) espaço atravessado:
maggaî paìipajjati “ele segue a estrada”.

Ele é usado como atributo de um outro acusativo: khattiyo brähmaÄam mahämat-
taî passati “o guerreiro vê o ministro brâmane”. 

Este tipo de construção inclui frases como “ele declara (que) o tempo (é) a causa”, na
qual kälo (“tempo”) e paccayo (“condição”, “causa”) estarão ambos no acusativo (kälaî
paccayaî. . .).

Raramente, o acusativo significa “com referência/relação/respeito a”: Gotamaî
evam. . . saddo “o relato. . . assim. . . a respeito de Gotama (nome próprio)”. O acusativo
é usado também para especificar a pessoa em saudações e imprecações, com um
indeclinável: bhavam atthu . . . “os melhores votos (a)”. 

Alguns verbos exigem dois pacientes. Estes incluem verbos nos significados de
chamar, contar ou perguntar (alguém alguma coisa), e tomar ou trazer (algo para algum
lugar): samaÄaî atthaî pucchämi “(eu) pergunto ao asceta o significado (de)”.

Uso incomum do acusativo como advérbio, para exprimir a pura duração do tempo
ou o ponto causal do tempo: aëëhamäsaî ägacchati “ele vem depois de quinze dias”;
ekaî samayaî. . . “uma vez. . .”, “certa vez. . .” (começando uma narrativa).

A forma de acusativo singular neutro de alguns adjetivos é usada como um advérbio:
rassa (“curto”) > rassaî passasämi “eu expiro brevemente”, i.é., expele um respiro curto
(passasati) [(p)pa+(s)sas].

A flexão de acusativo plural de masculino em “a” é “e”: upäsake passati “ele vê os
discípulos leigos”.
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j) Parece não existir regras fixas para os radicais em -ant: mahant-muni >
mahämuni “grande sábio”; balavant-gavo > balavagavo “touro robusto”;
sant-dhammo > sat-dhammo > saddhammo “verdadeira doutrina”;
bhagavant-rùpä > bhagavantarùpä “aqueles como o Afortunado”;
bhagavant-mùlakä > bhagavammùlakä “aqueles que estão baseados no
Afortunado”.

k) Radicais em -in, -an perdem o nasal final: 

hatthin: hatthi-gavassa-vaèavaî “elefantes, touros, cavalos, mulas”
räjan: räja-rathä “carruagens reais”

l) Quando pronomes e numerais são os primeiros membros de um composto,
eles aparecem sob diferentes formas: tad-karo > takkaro “fazendo isto”; tvan-
nätho > tvannätho “aquele que te tem como seu mestre”.

Para o numeral dois encontramos dvi-, dve-, di-, du, duv-: di-jo “pássaro”;
dve-mäsaî “dois meses”, etc.

Para o numeral quatro encontramos catu-, cätu-, catur, culla-, cùla-: catur-
itthiyo “quatro mulheres”.

Para o numeral seis encontramos cha-, chaè-, saè-,  saë: chaè-abhijätiyo “as
seis classes”.

(ii) O segundo membro de um composto. Em geral, o segundo membro de um
composto retém seu próprio radical e segue sua própria declinação, com exceção dos
radicais em -an que são às vezes flexionados como radicais em -an, e às vezes como
radicais temáticos: maccu-räjä  “o rei da morte”; miga-rañño “do rei das bestas”; mahä-
raññä “com o grande rei”; näga-räjassa “do rei dos nagas”; deva -räjena “pelo rei dos
devas”; pahitatto “enérgico”, pahitattaî, pahitattassa e também bhävitattänaî
“perfeito”.

(iii)   Sandhi. Ao juntar palavras para formar um samäsa, as regras usuais de sandhi
são observadas (veja II.3): suñña-agäraî > suññägäraî “casa vazia”; mahä-ogho >
mahogho “grande enchente”; anu-addhamäsaî > anvaddhamäsaî “cada quinzena”.

(a)   Dvanda samäsa. Um dvanda samäsa (d.s.) é constituído de duas ou mais
palavras que, usadas separadamente, seriam juntadas pela conjunção ca (comp. em
português “treze = tre + decim, em latim = três e dez”). Este tipo de composto é chamado
dvanda “duplo”. As palavras mätä ca pitä ca podem ser unidas para formar um dvanda
samäsa: mätä-pitaro “mãe e pai”. As palavras que são juntadas podem ser substantivos,
adjetivos, advérbios, e assim o composto todo pode ser classificado como substantivo,
adjetivo ou advérbio. As palavras que são juntadas para formar o dvanda samäsa podem
ser classificadas variantemente:

(i) A mesma palavra repetida duas vezes: sorato-sorato “muito amável”, bhikkhu
sama-samä “bikshus em número exatamente iguais”, punappunaî “vez pós
vez”, uttaruttariî “mais e mais alto”, aÅga-m-aÅgäni  “membro após
membro, todos os membros”.

(ii) Palavras repetidas duas vezes com um prefixo antes do segundo membro: disä-
vi-disäsu “nas direções principal e intermediárias, i.é., em todas as direções”,



Gr.Dic - 126

verbal. Quando este é um subst., um adj., um pron., ou um numeral, ele aparece na sua
forma de radical: assadamako, “treinador de cavalo”; bhikkhusaÅgho, “a assembléia de
bikshus”. Alguns pontos, porém, devem ser anotados:

a) Alguns radicais em -a mudam sua vogal final para -ï quando combinados
com formas de verbo bhù- e kar-:

kaddama-kata > kaddamïkata tornado em lama
dubbala-karaÄa > dubbalïkaraÄa enfraquecendo
sïta-bhùta > sïtïbhùta que se tornou calmo
missa-bhùta > missïbhùta que se tornou misto
sammukha-bhäva > sammukhïbhäva o fato de estar presente
eka-bhäva > ekïbhäva o fato de estar só

b) Os radicais masculinos em -ù encurtam sua vogal final: viññù-jätika >
viññujätika “sábio por nascença”

c) O radical go- mantém-se inalterado antes de uma consoante, mas torna-se gav-
antes de uma vogal: go-ghätako > goghätako  “matador de vacas”; go-assaî
> gavassaî “gado e cavalos”.

d) Os radicais femininos em -ä, -ï, -ù encurtam suas vogais finais em alguns
casos: mettä-citto > mettacitto “com um coração bondoso”; däsï-däsaî
> däsidäsaî “uma criada e um empregado”.

e) Em composição os  adjetivos tomam sempre o mesmo radical, quer sejam
seguidos por um substantivo masculino ou feminino ou neutro: piya-putto
“querido filho”; piyamätä “querida mãe”; piyagehaî “querida casa”.

f) Ratti é às vezes mudado para ratta, usualmente com o sentido de tempo:
ratti-ññù > rattaññù “aquele que sabe o tempo apropriado”.

g) Radicais em -ar: pitar, mätar, etc. usualmente têm seus radicais em -u:
pitar-rakkhita > piturakkhita “protegido pelo pai”; mätar-ghätaka >
mätughätaka “matador da mãe (matricida)”.

Em dvanda samäsa, porém, existem as formas pitä, mätä: mätä-pitaro
“mãe e pai”; pitä-puttä “pai e filhos”. Em alguns casos existem também as
formas matti e petti: matti-sambhavo “nascido de uma mãe”.

Nota: Para facilitar o entendimento, às vezes separamos os membros do
composto por hífen — uma prática adotada em algumas edições européias; mas
nem todos são consistentes nisso.

h) Existem uns poucos compostos nos quais o primeiro membro termina em
consoante: khud-pipäsa > khuppipäsa “fome e sede”; väc-karaÄa >
väkkaraÄa “conversando”.

i) Radicais em -as usualmente mudam o -as para -o. Em muitos casos, porém,
o radical já terá passado para o radical temático: äpas-maya > äpomaya “feito
de água”; uras-go > urago “serpente”.

Mas rajas não é mudado em combinação, daí rajas-siro “com poeira na
cabeça”; enquanto vacas às vezes tem sido mudado para vacï: vacas-
kammaî > vacïkammaî “ação verbal”.
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(d) Instrumental. 

O caso instrumental é usado para exprimir o instrumento por meio do qual uma ação
é efetuada. Ele abraça uma ampla faixa de idiomatismos, incluindo “coberto de poeira”,
“. . . com roupas”, “ficar aprazido com” ou “por” uma fala ou vendo algo, e mais uma
série de usos especiais (v. abaixo).

Quando a ação de uma frase é expressa por um verbo passivo, o agente é expresso
pelo caso instrumental (v. Frases passivas, mais adiante).

Alguns dos usos mais ou menos distintos do caso instrumental são os seguintes.

(i) Acompanhamento: brähmaÄena saddhiî “com o (= acompanhado do)
brâmane”.

(O indeclinável saddhiî “com” é geralmente usado nessas expressões, seguindo
o substantivo, e ele requer o instrumental. “Conversando”, “discutindo” [mant] com uma
pessoa não precisa vir com saddhiî).

(ii) Posse (dotação): Um particípio passado no significado de “dotado de”, ou o
instrumental do pronome reflexivo, é usado com a palavra que indica virtude ou vício em
questão, no instrumental: sïlehi samannagäto “dotado de virtude/moral”.

(iii) Cheio (de); enchido (com...): Indica o conteúdo — cheio “de água”, cheio “de
felicidade”, etc. P.ex., saddena “com (= cheio de) barulho”; pariyuììhitä kilesehi “cheio
de defeitos”.

(iv) Instrumento ou causa (em discurso científico/filosófico o caso ablativo é usado
para expressar conexões causais): bhagavatä vädena kupito “irritado com a declaração
(fala) do Afortunado”; käyena phusati “ele toca com (seu) corpo”; tunhïbhävena “ele
aquieceu com (seu) silêncio”; pattena “com/pela/numa tigela”; atthena “(devido) a esta
matéria/negócio”; cïvarena santuììho “satisfeito com o manto”; karanïyena  “(engajado
em algum) negócio/afazer”; iminä p’aÅgena “(tu não deverias ir) por esta razão” (aÅgam
= “membro”, “característica”, “fator”, e assim é usado em expressões tais como “devido
a isso”, “por esta razão”: relacionado à “dotação”).

(v) Igualdade: samasamo vaÄÄena “perfeitamente igual em beleza”. Ao fazer uma
comparação o instrumental pode ser usado somente se o ato de comparação é primeiro
descrito geral e indefinidamente: purisena purisaî “(comparando) homem com homem”;
(para uma comparação específica e conclusiva — “isto é melhor do que aquilo” —, o caso
ablativo é usado).

(vi) Preço: sahassena “por um milheiro” (i.é., vendido por 1.000 kahäpaÄas, a
moeda de prata padrão).

(vii) Caminho (por que caminho, direção):  “por um caminho”, “por outro caminho”;
dvärena “pelo portão” (entrando, saindo).

(viii) Direção, orientação: “Do oeste ao leste” (ambos no instrumental) e cada um
seguido do indeclinável ca; pacchimena “pelo oeste”.

(ix) Maneira: iminä “deste modo”; iminä pariyäyena “através deste curso
(procedimento)”, “desta maneira”; käyena paìisaîvedeti “ele experimenta por meio de
seu corpo”; santena “calmamente” (assim instrumentais podem ser usados como
“advérbios de maneira”: “sobre seu lado direito” [maneira de deitar]); kicchena adhigataî
“entendido com dificuldade”; “ele sentou-se praticando um certo tipo de meditação”
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(instrumental,  como “maneira” de sentar). Este sentido é adjacente ao sentido ordinário
de “instrumento”, p.ex., servindo com ações (kammena), seja físico,  ou mental, ou com
fala; honrando, entretendo, etc., com música, dança, grinalda, etc.

(x) Meios de ganhar a vida, de explanação ou descrição, de aquisição de mérito
(puññaî): dänena “dando”; ou pela expiação de feitos passados (kammaî).

(xi) Veículo: yänena gacchati “ele anda numa (de) carruagem”; nägena “num (por
meio de) elefante”.

(xii) Motivo: gäravena “devido ao respeito (ele não falou).

(xiii) Tempo por meio do qual (no fim do qual), ou tempo particular no qual: aparena
samayena “após algum tempo”, “no devido tempo”; tena samayena  “naquele tempo”;
accayena  “através da (após a) passagem/ao passar (desta vida)” (de tempo ou de uma
pessoa: especificado por meio do caso genitivo).

(xiv) Idade em que.

(xv) Medida (comp. o caso ablativo): dvädasayojanäni ahosi äyämena “esta (uma
cidade) tinha doze léguas de comprimento”; sattayojanäni vitthärena  “sete léguas em
largura”. Palavras compostas que terminam em matta-, significando “medida”, são
também usadas no caso instrumental: jannumattena “profundo até o joelho”.

(xvi) Classificação: Nascimento, clã, família, classe e relações similares: Gotamo
gottena “um Gotama pela clã”; jätivädena “reputado por nascimento (posição social por
nascimento)”.

(xvii) Dissociação (comp. Acompanhamento: encontramos em certas palavras e
expressões uma tendência para associar idéias opostas e contraditórias): adaÄëena “sem
força”; há também o instrumental usado com o indeclinável aññatra “exceto por/pelo”,
“à parte o/a”: aññatra brähmaÄena “exceto pelo brâmane”.

(xviii) Frases passivas: evaî me sutaî “assim foi ouvido por mim (assim eu ouvi)”;
mayä ime sattä nimmitä “estes seres foram criados por mim (eu criei estes seres)”;
upänitä. . . me. . . iminä. . . dhammena. . . veditabbena viññùhi  “vós fostes instruidos
por mim. . . por meio do Darma. . . que pode ser entendido pelo inteligente”.

(xix) Outros idiomatismos com o inst rumental: äsanena nimanteti “ele convida a
sentar”, “ele oferece um assento”; kälena kalaî “de tempos a tempos”, “regularmente”;
läbhena läbhaî “de ganho a ganho” (querendo sempre mais ganhos, não se contentando
só com um); aññena aññaî “um com o outro” (literalmente “outro com outro”),
“irrelevante”; sabbena sabbaî (“tudo com tudo”, i.é.) “completamente”, “absolutamente
por completo/inteiro” (como ao tomar conhec imento de uma doutrina).

Substantivos masculinos e neutros em “a” têm a inflexão singular do instrumental em
ena e do plural em ehi. O primeiro pronome pessoal tem no singular a forma de mayä
e me “por mim”, sendo o último enclítico (não necessariamente deve seguir a palavra à
qual está estreitamente ligada, mas não pode estar no início da frase). O plural do
instrumental é amhehi. P.ex.: käyena phusati “ele toca com (seu) corpo”; tuÄhïbhävena
“ele aquiece pelo seu silêncio”; trazer água “num pote” é pattena. Os radicais em
consoantes formam instrumentais com a inflexão “ä”: bhagavant  > bhagavatä; brahman
> brahmunä; räjan > raññä (j + n assimilado ao ññ).
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(f) Compostos possessivos. 

Neste, uma combinação de substantivos funciona como um atributo adjetivo a alguma
coisa: avijjä-nïvaraÄä sattä “seres com obstáculo-ignorância”, i.é., “seres obstruídos pela
ignorância”. Note que o composto, embora consistindo de substantivos, é flexionado como
um adj. e concorda com sua palavra principal; disto sabemos que ela não é independente.
Em sankilesa-dhammo infere-se um ahaî “eu”; seu significado literal é “natureza-
mancha”, mas este funciona aqui como um adj. e deverá ser traduzido “tendo natureza-
mancha”, i.é., “(sendo) impuro por natureza”. Em ubhato-daÄëakena… kakacena “por
meio de um serrote de cabo-duplo” (kakaca “serrote”, ubhato “duplo” mas lit. um abl.,
daÄëaka “cabo”) nada a não ser o contexto nos conta que o composto é possessivo.
Vippaìisäro é um subst. “remorso”. Pela adição da negação a– (avippaìisäro) ele foi
transformado num composto possessivo significando “livre de remorso/arrependimento”.

Palavras compostas de tipos diferentes são amiúde combinados numa unidade. 

Exemplos: dukkha-nirodha-gäminï-paìipadä “o sofrimento-cessação-indo-
caminho”, i.é., “o caminho que vai (leva) à cessação do sofrimento”; surä-
meraya-majja-pamäda-ìhäna, onde os primeiros dois membros são
coordenados e os outros são determinativos: “bebida alcoólica-aguardente-
intoxicação-indolência-estado”, i.é., o estado de indolência causado pela
intoxicação com bebidas alcoólicas e aguardente”. – Viveka-ja-pïti-sukha-
sukhuma-sacca-saññä “reclusão-nascido-regozijo-felicidade-sutil-verdade-
percepção”. Aqui as relações gramaticais são variadas: pïti e sukha são adjetivos
coordenados; ambos pertencem ao saññä, o anterior como objeto, o posterior
como atributo. Assim, nós traduzimos: “uma sutil mas verdadeira (ou real)
percepção de regozijo e felicidade, nascidos da reclusão”. Uma boa regra ao
analizar longos compostos é começar pelo último membro que, geralmente, é o
mais importante. Longos compostos podem amiúde ser analizados em duas sub-
unidades.

Todas as combinações tipográficas de palavras não são palavras compostas. Às vezes,
as combinações resultam apenas das leis de sandhi, p.ex., seyyathïdaî = seyyathä idaî
“parecido a isto”; nayidha = na idha “não aqui”; nähaî = na ahaî “não eu”;
sattùpalabbhati = satto upalabbhati “uma pessoa é encontrada”. Na antiga escrita
hindu, a unidade era a frase ou oração, não a palavra; por conseguinte, as palavras não
eram, geralmente, separadas. Nas edições européias, as palavras são separadas, exceto
quando a lei do sandhi o evita.

3.1.2 Compostos Nominais.

Compostos nominais (samäsa) dividem-se em:

(a) dvanda samäsa; (b) kammadhäraya samäsa;  (c) tappurisa samäsa; (d)
bahubbïhi samäsa; (e) avyayïbhäva samäsa ou compostos regentes; (f) digu samäsa. Às
vezes, a esta lista é acrescentado um tipo de composto chamado composto sintático. Os
nomes dos compostos acima não têm equivalen tes em qualquer língua européia, razão pela
qual são sempre usados os nomes em páli.

(i)  O primeiro membro de um composto. O primeiro membro de um composto pode
ser um substantivo, um adjetivo, um pronome, um numeral, um advérbio ou uma forma
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sua forma radical (palavras em -ant têm o fraco radical -at, aqueles em -an perdem o -n).
O composto funciona gramaticamente numa frase como se fosse uma única palavra, mas
amiúde o significado é simplesmente a combinação dos significados das palavras que
formam-no — justamente como se elas fossem palavras separadas numa frase ou período.
O prefixado membro não flexionado representa o plural assim como o singular,
dependendo do contexto. Às vezes, embora não freqüentemente, palavras compostas têm
significados especiais, restritos.

Na língua portuguêsa a composição se dá por justaposição ou por aglutinação.
Madressilva é um composto, mas significa uma trepadeira, e não se trata de madre
silvestre. A mesma coisa pode ser dito de pernilongo, um tipo de mosquito; aguardente
(água + ardente), uma bebida alcoólica, e não uma água que é ardente. Os primeiros dois
são exemplo de justaposição, e o último, de aglutinação. Em páli existem seis tipos de
compostos, alguns dos quais não têm exatas correspondências em português. A fim de
entender os períodos páli que contêm compostos, uma classificação dos compostos é feita
de acordo com a relação que existe entre seus membros e entre os compostos e outras
palavras das frases. Inicialmente, daremos uma classificação simplificada baseada na forma
dos compostos; em seguida teremos uma análise mais detalhada por tipo de composto.

3.1.1 Classificação baseada na forma.

(a) Co-ordenação.

aho-rattä “dias e noites”; soka-parideva-dukkha-domanass-upäyäsä “tristeza,
lamentação, dor, desgosto e desespero”; assäsa-passäsä “exalação e inalação”. Aqui, ao
último membro foi dado a forma plural, ou porque há vários membros, cada um sing., ou
porque existem vários de cada. Alternativamente, o nt. sing. é usado e o composto é
tratado como um subst. coletivo.

(b) Compostos determinativos.

Neste, um membro está numa relação de caso gramatical a outro. O composto
poderá, p.ex., ser usado como substituto do caso genitivo ou instrumental. Exemplos:
dukkha-samudayo “origem do sofrimento”; käma-taÄhä “sede para prazer-sensual”;
satthu-gäravena “por respeito ao nosso mestre”; avijjä-anusayo “uma tendência para
ignorância”; sïla-sampanna  “dotado de virtude”; käla-vädin “falando no devido tempo”;
sammäsambuddha-desita “ensino pelo que perfeitamente entendeu”.

(c) Compostos com um adjetivo como 1º membro.

ariya-sacca “a nobre verdade”; asesa-viräga “completa indiferença”.

(d) Compostos com um advérbio como 1º membro. 

sammä-sambuddha “aquele que entendeu perfeitamente”; sammä-diììhi  “visão
correta”; tatra-abhinandin “encontrando satisfação acolá”.

(e) Compostos com uma conjunção como 1º membro. 

yäva-jïvaî “enquanto eles viverem”; yathä-bhùtaî “como realmente é”.
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(e) Dativo. 

O caso dativo é usado para expressar o propósito de uma ação feita e a pessoa a
quem algo é dado (“objeto indireto”). O dativo pode exprimir a pessoa para quem algo é
feito ou a quem algo que acontece é vantajoso (“dativo de vantagem”). É também usado
com um certo número de verbos individuais. Formalmente o dativo páli amplamente
coincide com o genitivo. Quando a forma é ambígua, o caso poderá, geralmente, ser
reconhecido de seu relacionamento ou com outro substantivo (genitivo) ou com o verbo
(dativo). Em todas as declinações, formas “genitivas” são usadas para o dativo também,
mas, uma inflexão dativa existe ao lado desta para o singular dos masculinos e neutros em
“a”: piÄëo (nom.) > piÄdäya ou piÄëassa (dat.); nibbänaî (nom.) > nibbänäya ou
nibbänassa (dat.).

A declinação em äya tem o significado especializado de propósito: gämaî piÄdäya
pävisi “ele entrou na aldeia para donativos”.

Entre os verbos que adquirem o dativo estão os seguintes. Pode-se também
acrescentar aqui algumas outras palavras que tomam o dativo, e algumas orações dativas
miscelâneas. O dativo é usado com o verbo khamati “agradar, aprazer” (alguém [dat.])
(mas ärädheti toma o acusativo), e com o mesmo verbo quando significa “perdoar”
(alguém [dat.], algo [acus.]). O verbo paìissuÄäti “consentir, concordar (com alguém)”
toma o dativo. Com o verbo upaììhahati, upaììhäti “servir, atender a alguém ou algo
(dat.)”, especialmente na conjugação causativa: “causar as enfermeiras a atender ao
menino (dat.)”; “causar a mente a atender ao conhecimento”. O verbo dhäreti no sentido
de “segurar, suportar” toma o dativo da pessoa sustentada, e no significado de “dever” ele
toma o dativo da pessoa a quem se deve algo. O verbo äroceti “informar” toma o dativo
da pessoa informada (enquanto que ämanteti toma o acusativo). Verbos no significado de
“estar zangado com” (kuppati, etc.), “amaldiçoar, imprecar” (sapati), “ansiar, anelar por”
(pihayati), e “ficar claro a” (pakäsati, [päkaìa: visível, aparente]), “aparecer, ficar
manifesto a” (pätubhavati) tomam o dativo.

O adjetivo piya “caro” toma o dativo da pessoa a quem se dirige.

“Pelo amor de, por causa de, em atenção a, no interesse de” (= dativo de propósito)
é expresso por atthäya precedido do genitivo da pessoa ou objeto do empreendimento.

O indeclinável alaî (“suficiente”, “bastante”, “adequado”, “perfeito”) toma o dativo.
Além do significado regular de “suficiente” (para qualquer propósito), ele tem o sentido
idiomático de recusa ou objeção (“basta!” = “pare!”, “Eu não [desejo]!”, etc.) com dativo
da pessoa para quem isto é suficiente ou supérfluo (“Eu não [desejo/quero]!” = alaî me;
“isto é suficiente para você” = alaî vo).

O particípio negativo (futuro passivo) abhabba, com funções de adjetivo significando
“incapaz”, “impossibilitado”, toma o dativo da ação que não pode ser feita, se esta última
é expressa por um substantivo (substantivo de ação).

Quando votos (bons votos) são expressos, o dativo é usado para a pessoa a quem eles
se destinam: “que haja (hotu) longa vida para ele”; bhaddaî bhavato hotu “que tenhas
boa sorte/existência afortunada”; svägataî bhavato hotu “boas-vindas a ti”. Similarmen-
te ao svägataî (“boas-vindas!, bem-vindo!”) os indeclináveis sotthi (“segurança”,
“seguramente”) e namo (“salve!”) tomam o dativo.
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Em algumas expressões poderá haver dúvida se o caso usado é dativo ou genitivo…
O genitivo, no sentido de “ter”, tem sido considerado como dativo, e o dativo com
paìissuÄäti como genitivo. O substantivo vippaìisäro “arrependimento”, pode ser dito
como tomando o dativo da pessoa que se arrepende — ou isto pode ser considerado como
uma simples relação entre dois substantivos: rañño… vippaìisäro “(poderá haver)
arrependimento… ao/do rei” = “o rei pode  arrepender-se”. O critério básico para
determinar o caso: é isto “adnominal” (relacionado ao substantivo) e genitivo ou isto é
“adverbial” (relacionado ao verbo) e dativo?

O infinitivo dos verbos sobrepõe-se em significado aos dativos de propósito.

Uma locução idiomática muito importante com o dativo refere-se ao tempo
apropriado para alguma coisa, a oportunidade para alguma coisa. Assim, etassa kälo
significa “é o tempo para isso”, “é o tempo correto para isso”; akälo… yäcanäya “não
é o tempo correto/apropriado para perguntas”; yassa däni kälaî maññasi (lit.) “para
o que tu pensas ser isto agora (däni) o tempo correto”. Esta expressão é comum ao dizer
(formalmente) adeus, até logo (dito pelo hospedeiro, não o visitante — que, por sua vez,
já se escusou alegando pressão de trabalho ou outros compromissos), sendo – “bem, se
tu realmente deves ir… = tu podes fazer o que te parece correto…”. É usado também por
empregados/servos reportando ao seu mestre que as preparações estão finalizadas,
implicando “vós podeis partir quando queirais”, etc.

(f) Genitivo. 

O caso genitivo exprime normalmente uma relação entre dois substantivos. Todos os
outros casos, exceto o vocativo, são agrupados juntos como casos “atuantes”, porquanto
eles normalmente ligam-se diretamente ao verbo (ação). O genitivo é freqüentemente
traduzido como “de/do/da”, e serve como caso “possessivo”. Dois usos principais:
denotar o “possuidor”, ou o tudo do qual a palavra relacionada denota uma parte. Desses,
o possessivo é o mais freqüente e tem muitos significados.

Usualmente a palavra genitiva imediatamente antecede a palavra à qual se relaciona:
rañño thùpo “um monumento real (do rei)”; buddhänaî säsanaî “o ensinamento dos
Budas”; jätassa… nissaranaî “escape do nascido”. Uma construção com um genitivo
possessivo é muito freqüentemente equivalente a uma oração em português com o verbo
“ter” (em páli “ter” é expresso pelo caso genitivo): samaî citassa “calma do cora-
ção/mente”. O verbo “ser” (hù) é usado se na frase não houver outro verbo: idaî assa
hoti, lit. “dele há isto = “ele tem isto”. Um idiomatismo freqüente deste tipo é tassa evaî
hoti… (ou ahosi, etc.), introduz indo fala direta que é pensada pelo agente, lit. “dele assim
é/era isto…”, = “ele tem este pensamento…”, “ele pensa assim…”.

Conforme já notado antes, um idiomatismo consistindo do genitivo da palavra que
denota período + accayena  expressa o tempo após o qual (ou pela passagem do qual) algo
é feito: sattähassa accayena… “após uma semana”. Um idiomatismo similar é mama +
accayena  “após eu”, no sentido de “após eu ter passado (desta vida)”, “após meu
parinibbäna”.

O caso genitivo, às vezes, é usado solto onde precisão não é necessária. Dado que
os substantivos incluem particípios ( também outros “substantivos verbais”: o “substantivo-
agente” e “substantivos de ação”), nós freqüentemente encontramos um particípio na sua
função verbal (equivalente a um verbo finito: particípio passado), antecedido por um
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IV - OUTROS ASSUNTOS GRAMATICAIS

1. Abreviação.

Freqüentemente em textos páli um trecho é repetido verbatim ou somente com uma ou
duas palavras modificadas. Amiúde, isto é indicado dando somente as primeiras palavras
do trecho seguidas da palavra pe, “e assim por diante”, “etc.”, que, por si, é uma
abreviação da palavra peyyäla, “etcetera”.

2. Repetição.

Em páli repetição (ämeÄëita) de uma palavra ou expressão é muito freqüente. O
significado pode ser de ênfase (= “muito”), como bhaddäni bhaddäni  (yänäni),
“(carruagens) muito finas”. Amiúde, particularmente com pronomes e indeclináveis, o
significado é “distributivo”: yo yo, “quem quer que”; yathä yathä, “de qualquer maneira”,
“assim que”, “no entanto” (com a resposta tathä tathä , “assim, deste modo”). A repetição
também expressa forte emoção de qualquer tipo, em cujo caso uma frase inteira pode ser
repetida. Outros exemplos:

sïghaî sïghaî, “muito rápido”
saÄëasaÄëä säliyo, “plantas de arroz em feixes grossos” (composto)
abhikkantaî bhante abhikkantaî bhante, “realmente muito bem, senhor!”

(expressando grande elogio ou admiração).
aho rasaî aho rasaî, “Ah! que pique!” (expressando espanto)
diììhä bho satta jïvasi diììhä bho satta jïvasi, “… é maravilhoso ver-te vivo!”

(expressa alegria ou felicidade)
äyämi ävuso äyämi ävuso, “estou vindo, senhor!” (expressa garantia,

asseveração)
abhikkamatha  Väseììhä abhikkamatha Väseììhä , “apressai-vos, ó Väseììhas!”

(manda ou faz injunção para pressa)
mä bhavaî SoÄadaÄdo evaî avaca  mä bhavaî SoÄadaÄdo evaî avaca,

“que o honrado SoÄadaÄdo não fale assim!” (expressa raiva ou censura)
nassa asuci nassa asuci, “pereça, seu vil!” (expressa raiva, desprezo e aversão)
tuvaî tuvaî, “tu, tu!” (numa querela; expressa desrespeito e desprezo) (tuvaî

é uma forma de tvaî, aqui presumivelmente enfático). 

3. Formação de Palavras

3.1 Palavras compostas.

Palavras compostas são conhecidas em muitas línguas. Usualmente elas são curtas, tais
como água-marinha, couve-flor, minissaia, passatempo, pernilongo. Elas formam um meio
especial de expressão gramatical; a unidade toda tem uma função gramatical na frase,
conforme indicado pela flexão de um de seus componentes. Os compostos páli se
encaixam nesta definição, mas, eles são muito mais variados e podem ser muito longos.

Nomes (incluindo particípios, adjetivos e pronomes) são freqüentemente combina-
dos em compostos (samäsa) (indeclináveis e prefixos podem ser também combinados com
nomes para formar compostos; verbos finitos não são combinados com nomes, mas
particípios e outros nomes derivados de verbos podem).  Numa palavra composta somente
o último nome é flexionado, enquanto aqueles que lhe são prefixados estão usualmente na
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raro em páli, de maneira que ao invés de construções em português do tipo: “ele disse (ou
pensou) que assim e assado” ou “quando ele perguntou assim e assado”, encontramos
discurso direto com ti: “assim e assado ti ele disse”. 

Qualquer vogal curta que precede imediatamente ti é alongada. O nasal puro î é
mudada para o nasal dental n.

evaî devä ti, “(é) assim, ó majestade (fim de citação)”
n’eso n’atthï ti vadämi, “Eu não digo ‘isto não existe’”.

(Aqui a primeira na vai com vadämi e a segunda com atthi; a citação
começa após a primeira na, com “eso…”).

Este indeclinável às vezes aparece em forma inteira: iti, que é enfático e pode
geralmente ser traduzido por “isto”, “aquilo”, “assim”. Ele pode referir-se a uma declaração
(ou um ponto de vista ou conceito filosóficos) a partir de uma distância ao invés de marcar
o fim das palavras vigentes. As duas formas podem ser usadas juntas para maior ênfase.

4.5.6 Subst. e adj. compostos com verbo.

Alguns substantivos e adjetivos são às vezes combinados com verbos da mesma
maneira que prefixos, e adquirem uma forma indeclinável quando assim combinados. Os
verbos usuais nesta forma são kar e bhù, e o significado é aquele do subst./adj.
transformado em verbo com uma divergência mais ou menos idiomática: garu-kar = dar
respeito a (tornar pesado) e sat-kar = entreter (fazer bem, da fraca raiz sant-). A forma
adverbial é amiúde derivada pela substituição de uma a final por ï: udakï-bhù =
“consistindo de água”. Além do p.pass. bhùta, que pode ser usado como substantivo, o
derivativo subst. (de bhù) bhävo, “natureza”, “estado de” pode ser usado: ekï-bhävo =
“natureza única”, “unidade” (lit.: “só-natureza”, “uni-natureza”).

ƒ
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substantivo no genitivo expressando ou o agente ou o paciente da ação do particípio (os
assim chamados “genitivo subjetivo” e “genitivo objetivo” respectivamente).

Exemplos do agente-genitivo (“gen. subje tivo”):

brähmaÄassa pùjito (SoÄadaÄdo) “(Sonadanda foi) honrado pelo brâmane”;
yesaî (= yehi)… devä… adiììhä “dos quais os devas são não-vistos (partícu la
neg. a-)” = “aqueles… qua não tem visto… os devas”.

Exemplo do paciente-genitivo (gen. objetivo):
ahaî… tassa yaññassa yäjetä “eu… (era) o executor desse sacrifício”.
(yäjetä é um “substantivo-agente, nom. sing., significando “sacrificador” [do verbo
yajati, sacrificar]).

O genitivo é considerado também um substituto do instrumental quando ele é usado
em conexão com “enchimento” (comp. o caso instr.). Exemplo com o adjetivo pùra
“cheio” (não um particípio): kumbhiî… pùraî… suvaÄÄassa “pote… cheio… de ouro”
(kumbhiî = acus. de kumbhï “pote”).

O genitivo é também usado com certos indeclinávei s, tais como piììhito “atrás”;
purato “antes”, “diante”, “na frente de”; antarena “entre”: me purato “na minha
frente”; käyänam antarena “entre os corpos” (“corpo” aqui é = último corpo, elemento,
átomo). O idiomatismo: uttaraî nagarassa “ao norte da cidade”.

Uma oração chamada de “genitivo absoluto” consiste de um substantivo (ou pronome)
seguido por particípio, ambos declinados no genitivo. Esse nexo fica  à parte das outras
palavras da frase e significa “enquanto (o substantivo fazia o particípio)”… O agente do
nexo é diferente do agente da frase principal. Freqüentemente o genitivo absoluto tem o
sentido especial de desconsideração: “a despeito (do substantivo fazer o particípio)”,
“debaixo de seus próprios narizes”, como quando o particípio significa “vendo”,
“olhando”. P.ex.: telassa jhäyamänassa “enquanto o óleo está queimando” ([j]jhe,
jhäyati “queimar”, um homônimo de [j]jhe “meditar”); mätäpitunnaî (pl.)… rudantä-
naî… pabbajito “a despeito de seus pais… chorarem… ele foi para diante = embora seus
pais estivessem chorando, ele foi para diante (= tornou-se asceta)”.

O genitivo absoluto é útil para construir uma frase com dois agentes.

(g) Ablativo. 

O caso ablativo é usado para exprimir o ponto a partir do qual uma ação se inicia.
A ação pode ser física ou mental. O ablativo expressa também a causa ou a origem de
algo que surge. Formalmente o ablativo pode coincidir com o instrumental, exceto no
singular dos radicais em “a” e nos masculinos e neutros dos pronomes demonstrativos e
relativos, assim como em outros pronomes ou “adjetivos pronominais”flexionados como
eles. Existe também um especial sufixo ablativo singular, to, que pode ser adicionado a
qualquer radical. Ademais, a declinação pronominal do ablativo singular, smä ou mhä, é,
às vezes, adicionada a vários radicais substantivos.

janapado (nom.) > janapadä (abl.); äsanaî (nom.) > äsanä (abl.); so e tad (nom.)
> tasmä ou tamhä (abl.); ayaî (nom.) > imasmä ou imamhä (abl.); paccatthiko (nom.)
> paccatthikato (abl.) “de um inimigo” (sufixo to).

Exemplos do uso do ablativo:
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uììhäy’ äsanä “tendo se levantado de (seu) assento” (nesta frase a ordem usual das
palavras são sempre invertidas); gämä gämaî “de vilarejo a vilarejo”; agärasmä
pabbajito (substantivo com declinação pronominal) “ido adiante de casa = se tornado
asceta” (-smä, pron.); dasahi ca lokadhätùhi* devatä… sannipatitä “e os devas…
reunidos dos dez universos” (* plural instrumental-ablativo de um radical em “u”; dasahi
de dasa “dez”); kiî käraÄä “de que causa?”, “por que razão?”, “por que?”.

O ablativo de causa é muito importante, e sempre é usado nos pronunciamentos
filosóficos:

kämato jäyati soko “do amor nasce a tristeza”; vedanäpaccayä taÄhä “a
sede/anelo (é) da sensação-causa (ou condição)” = “a sede/anelo é causada/condicionada
pela sensação”; kimpaccayä bhavo “de que causa/condição (é) a existência?”; kissa
nirodhä bhavanirodho  “da cessação do que (há) a cessação da existência?”.

Os ablativos de alguns pronomes em -asmä são usados como indeclináveis com
significado causal: kasmä “por que?”; tasmä “portanto”.

Usos subsidiários do ablativo:

(i) Isolado, separado, secluso de: 
vivicca akusalehi dhammehi  “tendo se isolado de fenômenos insalutares”
(com vivicca assim como com uììhäya inversão é usual).

(ii) Medo, perigo de:
na kuto ci bhayaî… yad idaî paccatthikato “… medo (perigo) de
nenhum lugar, tal como de um inimigo” (ablativo em to e indeclináve l kuto
“de onde?” similarmente formado).

(iii) Limpo ou purificado de (lit. “de sujeira”, e figurativamente):
padosä cittaî parisodheti “ele purifica seu coração da raiva”.

(iv) Liberto de (escravidão, etc.):
cittaî äsavehi vimuccati “o coração está liberto dos cancros (morais)”.

(v) Direção da parte de (com gen. da origem):
dakkhiÄato nagarassa “ao sul da cidade”.

(vi) Distância de (espaço e tempo); este significado aparece sempre com o sufixo to
e na maioria nos indeclináveis com sufixo to (especialmente ito = daqui/de agora), do
contrário o instrumental é usado:

ito tiÄÄaî mäsänaî accayena “após três meses (a contar) de agora” (abl.
+ gen. + gen. + instr.); dùrato ägacchantaî “(visto) vindo de distância”;
rùpa-saññanaî samatikkamä “após transcender a idéia de forma
(/matéria)”.

(vii) Abstinência, revulsão de:
virato methunä gämadhammä “tendo se abstido (particípio passado de
viramati) de costume sexual vulgar (“vilarejo”)”.
pisuÄäya väcäya paìivirato “tem-se abstido de fala maliciosa”.

(viii) Restabelecer-se de (doença):
tamhä äbädhä mutto “liberto (recuperado) desta doença”.

(ix) Limite até (/dentro) de… (com yäva):
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4.5.3 Indeclináveis conjuntivos e outros.

Frases ou sentenças poderão ser juntadas para formar um “período” contínuo ou
parágrafo por meio de indeclináveis “conjuntivos” (e também “disjuntivos”, etc.). P.ex.:

“Conjuntivo”: ca, pi, atha
“Disjuntivo”: vä, udähu
“Adversativo”: pana
“Causal”: hi, tasmä, tena, tad, taî
“Enfático”: kho, khalu, ha
“Hipotético”: ce, sace
“Interrogativo”: nu, nanu, udähu

4.5.4 Negação.

Existem dois principais indeclináveis de negação, na e mä. O primeiro é o negativo
usual “não”, colocado na frente da palavra ou frase negada, ou no início de uma oração
negativa:

tvaî na passasi, “tu não vês”.

A vogal do na é amiúde elidida quando a palavra que a segue começa com uma
vogal: n’atthi, “não é”, “isto não existe”.

O segundo negativo é usado para proibições ou injunções negativas ou desejos,
usualmente com a 2ª pessoa do aoristo, que perde sua referência de tempo e aplica-se ao
presente ou futuro (às vezes um verbo, normalmente com acréscimo silábico, aparece sem
esse acréscimo nesta construção):

mä paridevesi, “não se aflija”.

Mais raramente mä aparece, às vezes, com a partícula eva, ou h’eva, com a 3ª
pessoa do verbo:

mä h’eva räjä kälam akäsi, “que o rei não morra” (mä h’eva significa “não
venha a” ou simplesmente “não”).

(h’ é a partícula ha, “deveras, realmente” com a elisão de sua vogal antes de
outra vogal).

mä com a 3ª pessoa aparece regularmente em trato polido ou cortês.

Uma negação dupla é equivalente a uma afirmação firme:

mä h’eva kho kumäro na rajjaî käresi, “não deixe que o príncipe não venha
a governar (käresi: aoristo 3ª pess. sing.) o reinado (rajjaî)”, i.é., deixe-o
governar, ele deve governar.

4.5.5 Citação.

O indeclinável ti significa “fim de citação” e toma lugar no fim de qualquer passagem
em discurso direto. É também usado para marcar algo pensado. Qualquer coisa citada, seja
uma linha de verso ou uma palavra singular (p.ex., ao dar uma definição ou ao mencionar
uma palavra ou conceito: käyo ti = “corpo”, kusalan ti = “a palavra ‘bom’”, “o bem”,
“o conceito de bom”) é marcada da mesma maneira. Discurso indireto é extremamente
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4.5 Outros indeclináveis.

4.5.1 Indeclináveis relativos.

Ao lado de indeclináveis como yattha , yathä (“como”), yadä (“quando”), yadi (“se”),
e yato (“porquanto”, “dado que”, “daí”, “por isso”), certas formas de pronome relativo
têm, além de seus usos normais, usos como indeclináveis.

Assim, as formas neutras do nominativo-acusativo singular (especialmente yaî) são
usadas em sentido impessoal do “que”, “o que”, “qual”, cobrindo uma vasta gama de
significados.

hoti kho so samayo yaî… ayaî loko vivaììati, “deveras, existe o (so) tempo que
(i.é. quando)… este mundo evolui.”

(Aqui a oração relativa segue a oração principal = fala elevada, nobre ou ênfase
da oração principal.  A oração principal tem samayo como seu sujeito/agente,
a oração subordinada loko, a subordinação da oração do loko sendo indicada
pelo yaî com quem ela começa — as palavras omitidas dizem “algum tempo,
após um longo tempo”.)

yaî freqüentemente aparece após a expressão ìhänaî etaî vijjati, introduzindo
a declaração do que seja possível: ìhänaî etaî vijjati yaî… = “é possível que…” (aqui
o yaî pode ser considerado como correlativo com o demonstrativo etaî).

yad é usado em combinação estreita com outra palavra indeclinável: as formas tad
e yad dos pronomes neutros são formas de junção de taî e yaî tomadas quando as
palavras seguintes são estritamente associadas com elas sintaticamente (e por isso em
elocução): yad idaî (conf. o masculino yo so com um diferente demonstrativo), “que
isto”, é usado como um indeclinável enfático demonstrativo, “isto é”,  “i.é.”, “como por
exemplo”, “como”, “assim como”, “a saber, quer dizer”.

O instrumental yena usado com um verbo de movimento significa “onde”, “em
direção a”, “rumo a”. Ele rege o caso nominativo. Quando dobrado, significa “onde quer
que, seja onde for”: yena yena gacchati, “onde quer que ele vá”. É freqüentemente usado
com o correlativo tena precedendo o verbo: yena gämo tena upasaîkami, “ele
aproximou-se do vilarejo”.

4.5.2 Acusat ivo adverbial.

O acus. sing. nt. de um substantivo ou adj. (i.é., um subst. masculino feito nt., etc.)
pode ser usado como um adv. ou indeclinável. Este tipo de adv. é chamado nt.-impessoal
ou nt. de estado, ou qualificador-de-ação. P.ex.:

Adj. Adv.

cira   longo (tempo) ciraî   (por um) longo (tempo)
rassa   curto, breve rassaî   de modo curto, brevemente
sädhuka bom sädhukaî   bem
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yäva brahmalokä “tanto quanto o mundo de Brahmâ (céu)”; yäva sattamä
“até o sétimo”.

(x) Com o verbo vuììhahati, vuììhäti “surgir, emergir, vir de (literal e  figurativamen-
te):

patisallänä vuììhito “vindo de isolamento (privacidade)”; jhänä vuììhahitvä
“vindo (saindo) do estado de absorção meditativa”.

(xi) “Com referência a”, “do ponto de vista de”, “em termos de”, “como” =  -to:
tathägato atïte buddhe… gottato pi anussarati “o tathägata rememora os
Budas do passado com referência a (suas) clãs também”; te dham te
dhamme aniccato… samanupassati “ele considera estas coisas como
impermanentes”.

Com indeclináveis:

(i) aññatra “exceto por”, “à parte de”: 
aññatra phassä “exceto pelo contato” = “sem toque” (aññatra amiúde toma
o instrumental, e essa sua inflexão de “ä” é, às vezes, considerada como uma
forma de instrumental; comp. os instrumentais em ä: bhagavatä , raññä).

(ii) adho “abaixo”:
adho kasamatthakä “abaixo do topo (matthako) do cabelo”.

(iii) ärakä “longe de”:
ärakä sämaññä “longe do ascetismo”; ärakä… vijjäcaraÄasampadäya
“longe do sucesso (sampadä: feminino) em conhecimen to e conduta
(caraÄaî)”.

(iv) uddhaî “acima”, “depois”, “além”:
uddhaî pädatalä “acima das solas (talaî “superfície”) dos pés”; käyassa
bhedä uddhaî “após a desintegração do corpo”.

(v) paraî “após”:
paraî maraÄä  “após a morte”.

(vi) yäva “até”, “tanto quanto”:
(ver acima em Limite até [dentro]…).

O ablativo é, às vezes, usado em comparação ou distinção ( quando o sentido é “o
mais” o genitivo é usado):

na… vijjati añño samaÄo vä brähmaÄo vä bhagavatä (abl.) bhiyyo’ bhiññataro
“não… há qualquer outro asceta ou brâmane mais instruído do que o Afortunado”
(abhiññataro comparativo de abhiñña “instruído”; bhiyyo “mais”, é usado também
com kuto: kuto bhiyyo [lit. “de onde mais”], significando, como  idiomatismo,
“quanto mais”, “como isto pode ser mais?”).

ito bhiyyo “mais que isso”.

O instrumental é às vezes utiliz ado em comparação, da mesma maneira que ele
sobrepõe-se ao ablativo em alguns outros usos (causa, medida).
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(h) Locativo. 

O caso locativo expressa o lugar onde, o tempo quando ou a situação em que uma
ação ocorre. O plural é usado para exprimir a sociedade na qual a ação se desenrola.

O locativo é usado também nos significados de “acerca de”, “no caso de”, “com
referência a” (p.ex., “concordar sobre alguns pontos”), “na situação de”, e em certos
idiomatismos significando: conhecimento “acerca de”, dúvida “com relação a”,
estabelecido “em” ofício ou “em” comportamento circunspecto, treinando “sob” a direção
de um preceptor e confiança “em” ele (= nele), colocar “dentro de” um pote, desaparecen-
do “num” (de um) lugar. Ele é freqüentemente usado numa oração “absoluta” (equivalente
a uma oração subordinada).

Exemplos do uso do locativo:

(i) Lugar:
Näèandäyaî viharanto “residindo em Nâlanda”; rukkhamùle nisinnaî
“sentado ao pé (raiz) de uma árvore”; devatä äkäse “devas nos céus”;
dhammä raññe “virtudes (qualidades) num rei”.

(ii) Tempo:
vassänaî pacchime mäse “no último mês da estação chuvosa”; tasmiî
samaye vedanaî vedeti “nesta ocasião (neste tempo) ele sente uma
sensação”.

(iii) Situação:
so seììho deva-mänuse “ele é o melhor entre os homens e devas”; äpadäsu
na vijahati “ele não (o) abandona no infortúnio”; tasmiî yaññe… na
rukkhä chijjisu “nesse sacrifício… nenhuma árvore foi cortada”.

(iv) Sociedade:
Mägadhesu viharati “ele vive em Mâgadha”.

(v) Referência, etc.:
idam pi’ssa hoti sïlasmiî “ele tem isto no que concerne ao caráter moral”;
citte cittänupassï viharati “com referência a mente, ele permanece
observando a mente”; kankhä… dhamme “dúvida acerca da doutrina”; jïvite
apekhaî “esperança pela vida”; dhammesu… ñäÄaî “conhecimento
(acerca) das coisas (fenômenos)”.

(vi) Estabelecimento:
pettike ìhäne ìhapesi “nomeou (ele) no lugar de seu pai”; satipaììhänesu
supatiììhitacitta “(cuja) mente está bem-estabelecida nas fundações da
mentação plena”.

(vii) Confiança:
dhamme pasannä “ela tem confiança na doutrina”; brahmacariyaî sugate
carämase “que nós venhamos a viver a casta vida com o Afortunado”;
pasanno ahaî bhagavati “eu tenho confiança no Bem-aventurado”.

(viii) Desaparecimento:
brahmaloke antarahito “desaparecido do mundo de Brahmâ (e aparecido
na Terra)”.
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regendo o instrumental: aññatra, vinä,  saddhiî, saha
regendo o genitivo: heììhä, antarena, upari, pure, samantato,

avidure
regendo o ablativo: ärä, ärakä, uddhaî, oram, pabhuti, paraî,

pacchä, yäva, adho.

4.2.2  Alguns substantivos que indicam tempo, local, causa, maneira, são usados
com sentido de preposições, com o substantivo que eles regem no caso genitivo ou com
eles formando palavras compostas do tipo tappurisa: samïpa, santika, sakäsa, käla,
äkära, sammukhä, abhimukhä, hetu, nidänaî, vasena, atthäya, accayena, etc.

4.2.3   Alguns gerúndios pretéritos são também usados como preposições:

ädäya, gahetvä tomando, com
anväya, upädäya, paìicca, agamma por conta de, pela razão de
muñcitvä, muñciya, ìhapetvä deixando, exceto, além de
ärabbha, sandhäya, abisandhäya começando com, referindo-se a
nissäya, upanissäya perto, por meio de, em razão de
paììhäya de, a partir de
uddissa com respeito a, por causa de

Destes gerúndios pretéritos, paììhäya rege o caso ablativo, todos os outros regem
o caso acusativo.

4.2.4 Às vezes mesmo outras formas verbais expressam a idéia que seria expressa
por uma preposição: sahita “com”, sampanna “com”, gata “com referência a”,
sampassamäna “por causa de”.

4.3 Conjunções.

Uma conjunção é uma palavra usada para indicar a relação que existe entre duas noções
expressas por dois ou mais substantivos ou adjetivos ou pronomes ou verbos ou advérbios
ou frases. A conjunção pode ser co-ordenativa ou subordinativa.

4.3.1  Conjunções co-ordenativas: ca, udahu, atha, vä, tathäpi, vä… vä, api… 
          api.

4.3.2  Conjunções subordinativas: sace, ce, yadi, ya thä, yatra  hi näma, vä yadi
     vä.

4.4 Interjeições.

Interjeições são palavras que indicam sentimentos de alegria, tristeza, raiva, ou palavras
usadas para chamar a atenção de alguém: aho, je, re. dhi, iÅgha, he, aho nùna, aho
vata, yagghe, taggha, ambho .

Como interjeições são usadas também maññe, bhaÄe “eu penso” e “eu digo” (1ª
pessoa do presente indicativo).
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-dä: tadä, yadä, kadä, kudä, sabbadä
-däni: idäni
-dha: idha
-ha: iha
-dhi: sabbadhi
-rahi: etarahi, tarahi, carahi
-hiî: kuhiî, tahiî
-haî: tahaî

Ku- é um radical alternativo de ka-

(b)  Advérbios formados a partir de substantivos e adjetivos:

-to: dakkhiÄato
-so: bhägaso, yoniso, sahaso, bhiyyoso, pañcaso
-dhä: ekadhä, pañcadhä
-khattuî: tikkhattuî

(c) Substantivos, adjetivos, pronomes usados adverbialmente. Substantivos,
adjetivos e pronomes podem ser usados adverbialmente no caso acusativo, e, às vezes, em
outro caso também.

Acusativo: sukhaî, dukkhaî, sïghaî, saÄikaî, kämaî, ciraî,
pubbaî

Instrumental: vegena, aggena, dhammena, kicchena, kasirena, kälena,
anupubbena, vegasä, tena, cirena, yävatä, tävatä, ettävatä

Ablativo: tasmä, purä, antarä, pacchä

Dativo: ciräya, svätanäya, ajjhätanäya

Genitivo: cirassa, divassa, kälassa

Locativo: dure, avidure, agge, pubbe, antare, pure

Do genitivo cirassa um novo advérbio foi formado com a terminação de
acusativo neutro: cirassaî.

(d)  Outros advérbios. Alguns advérbios, que em páli aparecem como palavras
indeclináveis, são antigos radicais de substantivos e adjetivos:

päto, anto, adho
tiro, paro, pure, sve, sa jju
bahi, ävi
pätu, pätur

4.2 Preposições.

Em páli as preposições praticamente desapareceram. Existem somente uns poucos casos
raros nos quais anu, paìi, adhi são usados antecedidos ou seguidos por um acusativo. A
ausência de verdadeiras preposições em páli é compensada por vários meios:

4.2.1  Muitos advérbios são usados preposicionalmente. Os mais comuns são:

regendo o acusativo: antarä, pacchä, yäva, vinä, samantä
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(ix) Sujeito omitido (auto-evidente):
gate “quando ele vai”.

O locativo absoluto consiste de um nexo de substantivo (ou pronome) + particípio.
Ambos estão no caso locativo. O substantivo é um agente separado do particípio, que
amiúde é passivo. Ademais, palavras flexionadas no locativo em concordância com o
agente locativo, tais como adjetivos, pronomes e substantivos predicados —, podem ser
incluídos na oração absoluta. Se o particípio tiver um paciente, instrumento, etc., este
estará no seu próprio caso (acusativo, etc.). Poderão existir também indeclináveis incluídos.
Uma frase poderá conter vários locativos absolutos, cada um com seu agente próprio,
indicando um certo número de distintas ações subordinadas. P.ex.: “Embora esteja
chovendo, caindo torrencialmente, relâmpagos estejam lampejando, um raio estalando —
que ele não veja (qualquer coisa), nem escute um som!” (4 loc.abs.).  O locativo absoluto
é usado muito mais freqüentemente do que o genitivo, não estando restrito a um tipo
especial de relacionamento entre o subordinado e as principais ações. O subordinado pode
anteceder a ação principal ou lhe estar simultâneo. A frase absoluta usualmente precede
a oração principal da frase, mas, às vezes, é inserida entre parênteses.

Examplos:

parinibbute bhagavati… Sakko… imaî gäthaî abhäsi “quando o Afortunado
entrou no parinibbana… Sakko… falou este verso”; 

imasmiî ca pana veyyäkaraÄasmiî bhaññamäne Sakassa… dhammacakk-
huî udapädi “e ademais quando esta explanação estava sendo proferida…
o olho do darma surgiu (= abriu-se) no Sakka”; 

Disampatimhi raññe kälakate… räjaputtaî rajje abhisiñciîsu “após o
falecimento do rei Disampati… eles coroaram o príncipe no reinado”;

khandhesu santesu “quando os fatores (agregados) estão presentes”; 
ajaramhi vijjamäne “quando libertação da velhice é encontrada”; 
upädäne kho sati bhavo hoti “havendo apego, existência é” = “quando há

apego há existência”.
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TABELA III.1.4.1 — SUBSTANTIVOS e ADJETIVOS: CASOS

Caso Exemplo

a) Nominativo
Agente (sujeito) de frase/verbo ativo
Agente e seus atributos

Agente e predicado (quando agente é 
nom. seu predicado é tb.)

Agente + atributo + frase ativa

Com indecl. relacionando-o à ação

Palavra citada 

brähmaÄo passati   o brâmane vê
brähmaÄo mahämatto hoti 

o brâmane é um ministro
eso samaÄo   este é o asceta
satthä no garu   nosso preceptor é

venerável 
brähmaÄo mahämatto passati

o brâmane-ministro vê 
yena gämo… upasaîkamati

ele aproximá-se… em direção à 
aldeia

käyo ti   “corpo”

b) Acusativo
Paciente (objeto direto) de uma ação

O objetivo de um movimento

(Extensão de) espaço atravessado

Atributo de um outro acusativo

“Com referência a”

Com um indeclinável

Com dois “pacientes”

Como adv. para expressar direção e 
extensão (em tempo ou espaço)

Adj. como adv. (no acus. nt. sing.)

purisaî bandhati   ele amarra o 
homem

gämaî pavisati   ele entra na aldeia
parikkhayaî agamaÄgsu

eles foram à (encontraram) sua 
destruição

maggaî paìipajjati    ele segue a 
estrada

khattiyo brähmaÄaî mahämattaî 
passati   o guerreiro vê o brâmane- 
ministro

kälaî paccayaî… tempo é a causa 
(ou condição)…

Gotamaî evaî… saddo   o relato… 
assim… a respeito de Gotama

bhavam atthu bhavantaî Jotipälaî
os melhores votos ao honorável J.

samaÄaî atthaî pucchämi
eu pergunto ao asceta o significado

aëëhamäsaî ägacchati   ele vem 
depois de quinze dias

ekaî samayaî…” uma vez…”, “certa 
vez…”

satta vassäni   durante sete anos
rattiî  de noite
rassaî passasämi    eu expiro breve- 

mente
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cedo”, divä “de dia”, ratto “de noite”, atha “então”, puna “de novo”, etarahi “agora”,
carahi “agora”, pure “anteriormente”, bhùtapubbaî “antigamente, autrora”,
anupubbaî “gradualmente”, cirarattäya “por longo tempo”, cirassaî “por longo
tempo”, kadäci kadäci “de tempos em tempos”, kadäci karahaci “às vezes”, puna ca
paraî “de novo, outra vez”, ekaî samayaî “certa vez, em certa ocasião”, aparena “no
futuro”, aparäparaî “vez pós vez”, antarantarä “de tempos em tempos”, etc.

(b)  Advérbios de lugar: tatra, tattha , tahiî, tahaî “aí, ali, lá, acolá”, tato
“dali, daquele tempo, por esta razão, portanto”, kutra, kuttha, kuhiî “onde”, kuto “de
onde, daí, por isso”, yattha “onde, onde quer que”, uddhaî “acima”, adho “abaixo”,
tiriyaî “transversalmente, atravessadamente, do outro lado”, sabbadhi “em toda parte”,
idha “aqui”, purato “na frente”, heììhä “abaixo”, piììhito “atrás”, aññatra, annattha
“em algum lugar diferente”, ubhayattha  “em ambos os lugares”, amutra “nesse local”,
pacïnato “a/no  leste”, dakkhiÄato “ao/no sul”, abhito “em redor, por toda parte”, etc.

(c)  Advérbios de maneira: evaî, tathä “assim, deste modo”, kathaî “como,
de que maneira”, yathä “como, tanto quanto”, sahasä “apressadamente”, sïghaî
“rapidamente”, vegena, vegasä “apressadamente”, saÄhena “suavemente”, anupubbena
“gradualmente”, addhä “certamente”, sukhaî “felizmente”, sakkaccaî “respeito-
samente”, musä “falsamente”, abhikkhaÄaî “constantemente”, tuÄhï “silenciosamente”,
sajju, sajjukaî “rapidamente”, sädhukaî “bem, sufucuentemente”, etc.

(d)  Advérbios de quantidade, extensão, grau: ativa, ativiya “excessivamente”,
yäva “quanto?”, täva “tanto”, yävatä “tanto quanto”, tävatä “até agora, por enquanto”,
ettävatä “até tal extensão/proporção, até este ponto”, yebhuyyena “geralmente”,
tikkhattuî “três vezes”, pañcaso “de cinco maneiras”, catuggunaî “quádruplo”,
antamaso “mesmo, até”, bhiyyoso “muito”, mattaso “moderadamente”, aññadatthu
“certamente”, etc.

(e)  Advérbios de causa ou razão: tena, tena hi “daqui, conseqüentemente”,
tasmä “por essa razão, por conseguinte”, kasmä “por que”, yathä “assim, dessa
maneira”, yato, tato “por isso, por esta razão”, tato nidänaî, yatvädhikaraÄaî “por
causa disto, devido a isto”, yathä kathaî pana “como realmente…, deveras como…”,
etc.

(f)  Outras partículas adverbiais: aÅga, api “deveras, realmente”, kira “deveras”,
kho “então”, iti “assim”, alaî “chega, é o bastante”, näma “de fato, realmente”, ingha
“bem”, taggha “seguramente”, yagghe “seguramente, certamente”, pana “deveras, de
fato”, atha “então”, etc.

4.1.2 Os advérbios podem ser formados de diversas maneiras:

(a)  Advérbios formados a partir de pronomes: Muitos advérbios são formados
pela adição de uma terminação adverbial ao radical dos pronomes ou dos adjetivos
pronomiais.

-tra: tatra, kutra, yatra, atra, aññatra
-ttha: tattha, yattha, kuttha, ittha, ettha, kattha, aññattha,

ubhayattha
-to: ito, tato, yato, kuto, sabbato, etto
-thaî: yathaî, kathaî, itthaî
-thä: yathä, tathä, kathä, aññathä, sabbathä
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prefixos. A seguir alguns exemplos que demonstram como esses prefixos alteram o sentido
da raiz.

Da raiz kam (ir) é formado o verbo kamati (ele vai) sem prefixo. Os seguintes verbos
são formados com prefixos:

abhi + kam > abhikkamati “vai adiante; procede”
paìi + kam > paìikkamati “vai para trás; se retira”
apa + kam > apakkamati “vai de lado; desvia-se”
ati + kam > atikkamati “vai para além; supera, sobrepuja”
ä + kam > akkamati “pisar sobre”
pa + kam > pakkamati “vai adiante”
nï + kam > nikkhamati “vai fora”
upa + kam > upakkamati “empenha-se; planeja”
saî + kam > saÅkamati “movimenta-se de lugar em lugar”
parä + kam > parakkamati “empenha-se; faz esforço”
anu + kam > anukkamati “segue” (subst. do mesmo:

anukkama “ordem”)

Negativos e outros prefixos aos nomes.

Nomes (incluindo adjetivos) podem ser feitos negativos adicionando o prefixo “a”,
que antes de vogais torna-se “an”. Alguns exemplos são: akusala (“não-salutar, não-
bom”), amanusso (“não-humano”), avijjä (“não-conhecimento”), ananta (“não-
terminado”; an). Verbos finitos não são negativados dessa maneira, mas particípios
poderão ser: vimutta = “libertado” > avimutta = “não-libertado”; anuppanna = “não-
surgido”; adinna “não-dado”. Particípios presentes e gerúndios são mais raramente
negativados: adisvä “não tendo visto”; appahäya “não tendo renunciado”. Outros prefixos
adicionados a nomes, etc., são su, que significa “bom”, e du(r), que significa “mau, ruim”
(e eles cobrem uma ampla gama de conceitos similares: fác il/difícil,
agradável/desagradável, etc.): subhäsita = “bem-falado”, dullabha = “raro” (“difí cil de
obter”: labh).

Essas palavras com prefixos são considerados como compostos (v. IV.3 adiante).

4. Palavras indeclináveis (português: Invariáveis)

Palavras indeclináveis são os advérbios, as preposições, as conjunções e as interjeições.
Existem ainda outras palavras ou junção de palavras consideradas indeclináveis.

4.1 Advérbios.

Advérbio é uma palavra que modifica o significado ou a aplicação de um verbo ou de todo
um período. Os advérbios podem ser divididos de acordo com seu significado e de acordo
com a maneira como são construídos.

4.1.1 De acordo com seu significado, os advérbios dividem-se em:

(a)  Advérbios de tempo: yadä “quando”, kadä “quando”, tadä “então”, yato
“dado/desde que, visto que, já que”, tato “posteriormente”, ito “a partir de agora”, yäva
“(há) quanto tempo”, täva “até logo”, ajja “hoje”, ajjato “a partir de hoje”, adhunä
“ultimamente, recentemente”, aparajju “no dia seguinte”, päto “cedo”, atippago “muito
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c) Vocativo
Nominativo de interpelação direta deva   Ó majestade (rei)!

bhikkhave   Bikshus!

d) Instrumental
Instrumento ou causa

(em discurso científico/filosófico o 
caso ablativo é usado para expres-
sar conexões causais)

Acompanhamento

Posse (dotação)
Cheio (de); enchido (com…)

Igualdade

Preço
Caminho (por que caminho, direção),

direção, orientação
Maneira

Veículo

Motivo
Tempo

käyena phusati   ele toca com (seu) 
corpo

tunhïbhävena  ele aquieceu com (seu) 
silêncio

pattena  com/pela/numa tigela
bhagavatä vädena kupito irritado com

a declaração (fala) do Afortunado
atthena   (devido) a esta matéria/ 

negócio
karanïyena    (engajado em algum) ne- 

gócio/afazer
iminä p’ aÅgena  (tu não deverias ir) 

por esta razão
brähmaÄena saddhiî   com o 

(acompanhado do) brâmane
sïlehi samannägato   dotado de moral
pariyuììhitä kilesehi   cheio de 

defeitos
saddena   com (cheio de) barulho
samasamo vaÄÄena   perfeitamente 

igual em beleza
purisena purisaî   (comparando) 

homem com homem
sahassena   (vendido) por um milheiro
dvärena   pelo portão (entrando, 

saindo)
iminä   deste modo
iminä pariyäyena   desta maneira
käyena paìisaîvedeti   ele experi- 

menta através de seu corpo
santena   calmamente
kicchena adhigataî   entendido com 

dificuldade
yänena gacchati   ele anda numa 

carruagem
gäravena   devido ao respeito
aparena samayena   após algum tem-

po; no devido tempo
tena samayena    naquele tempo
accayena    através da (após a) passa-

gem;  ao passar (desta vida)
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Idade em que
Medida

Classificação

Dissociação

Frases passivas

sattayojanäni vitthärena    sete léguas 
em largura

jannumattena   profundo até o joelho
Gotamo gottena    um Gotama pela c lã
jätivädena   reputado por nascimento 

(posição social por nascimento)
adaÄdena   sem força
aññatra brähmaÄena   exceto pelo 

brâmane
evaî me sutaî   assim foi ouvido por 

mim (assim eu ouvi)
mayä ime sattä nimmitä   estes seres 

foram criados por mim; eu criei 
estes seres

upänitä… me… iminä… dhammena…
veditabbena viññùhi    vós fostes 
instruídos por mim… por meio do 
Darma… que pode ser entendido 
pelo inteligente

e) Genitivo
Possessão

“Ter”
(o verbo hù é usado se não há um 
outro verbo)

Tempo

Gen. subjetivo & objetivo

Enchimento (substantivo do instr.)

buddhänaî säsanaî    o ensina- 
mento dos Budas

samaî citassa   calma do coração
rañño thùpo   monumento do rei
jätassa… nissaranaî   escape do 

nascido
idaî assa hoti   dele há isto = ele tem 

isto
tassa evaî hoti… (ou ahosi)   assim é 

dele… (ou “era”) = ele tem este 
pensamento = ele pensa assim…

sattähassa accayena…   após uma 
semana…

mama + accayena   após eu = após eu
ter passado (desta vida)

brähmaÄassa pùjito (SoÄadaÄdo)   
(S.) foi honrado pelo brâmane

yesaî (= yehi)… devä… adiììhä   dos 
quais os devas são não-vistos = 
aqueles… que não têm visto… os 
devas

ahaî… tassa yaññassa yäjetä   eu… 
(era) o executor desse sacrifício

kumbhiî (acus.)… pùraî… 
suvaÄÄassa  pote… cheio… de ouro
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1 As gramáticas medievais de páli não reconhecem isto como uma conjug. separada,

classificando-a  simplesmente como verbos irregulares da conjug. costumeir a . Como a

formação é uma re duplicação fo rte e distinta  com  sign ificad o es pecia l, e derivativos ( incluindo

adjetivos) destes são usados com este significado distintamente sentido, vale a pen a no ticiá-lo

sepa rada men te (no ta de A .K.W arde r).

Conjugação desiderativa. Uma conjugação especia l e certos derivados dela são às
vezes usados para expressar desejo de fazer uma ação. Essa conjugação é chamada
“desiderativa” (tumicchattha ). A raiz é reduplicada, a sílaba reduplicada estando em numa
forma fraca, e o sufixo sa é acrescentado para formar um radical que é flexionado de
acordo com a 1ª conjugação. Um adjetivo (radica l sa) e um substantivo fem. abstrato
(radical sä) são também formados. À parte de algumas poucas formas em uso ordinário,
o desiderativo pode ser considerado como uma conjug.  “poética”, estando largamente
restrito ao verso. Exemplos:

vi-kit (I) vicikicchati, vicikicchä  (em uso comum), “estar incerto”
(“curar”)

gup jigucchati, jeguccha (adj.) (em uso comum), “estar
aborrecido com”

vi-ji vijigïsati, “desejo de conquistar”
tij (I) titikkhä, “indulgência”

(“afiar; 
aguentar”)

pä pipäsita (pp. em uso comum), pipäsin (adj.), “desejo
de beber”, “estar com sede”; pipäsa (adj., tb. em
comum, tem sentido pejorativo) “bêbado”,
“beberrão”

man vïmaîsati, vïmaîsä, vïmaîsin (em uso comum)
(“desejo de pensar”) “investigar”

vac vavakkhati (verso), “desejo de falar”
(s)su sussùsati, sussùsä (em uso comum), “desejo de ouvir”
har jigiîsamäno  (formação irregular) (part.pres., verso),

“desejo de tomar”, “desejo de”
ni-har nijigiîsitar (substantivo-agente, em uso comum),

“cobiçoso”, “adquiridor”
(kit, “curar” > tikicchati pode tb. ser classificado aqui. A raiz tem duas

reduplicações alternativas , com ci– ou ti–, com
sentidos diferentes).

3. Prefixos

Estes são, às vezes, prefixados aos verbos e seus derivados. Geralmente, eles modificam
o significado da raiz, ou intensificam-na, e às vezes alteram-na; em alguns casos eles não
acrescentam nada ao sentido original da raiz.

Os prefixos são 20 em número: ä, abhi, adhi, anu, apa, api, ati, ava, du, ni, nï,
pa, parä, pari, pati, saî, su, u, upa, vi. Eles são tratados no dicionário individualmente,
onde se encontrarão exemplos de seu uso, em adição aos verbetes formados com esses
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poética, dramática ou elevada, acrescentando ênfase ou dignidade: note especialmente
bhäsassu e o ligeiramente pomposo bhaÄe. 

1
Isto é favorecido por certos verbos, alguns dos quais (labh, sand, bhäs)  são  usados

com f lexões reflexivas, e isto está especialmente associado ao passivo.
2

Leituras variantes: harïyittha, harayittha, e –ha– (este causativo). 

Conjugações denominativas. Em princípio qualquer raiz pode ser usada como verbo
pela adição de sufixos conjugacionais. Outros radicais, tais como radicais de substantivos,
e mesmo elementos onomatopéicos, também podem ser usados como verbos. Os verbos
assim derivados são chamados denominativo, ou mais exatamente “palavra usada como
raiz” (dhäturùpakasadda). Eles são conjugados usualmente de acordo com a 7ª
conjugação (substituindo o sufixo e/eyya, ou acrescentando ya ao radical), às vezes de
acordo com a 1ª conjugação. Eles são raros exceto em poesia ou discurso exagerado.
Exemplos:

Radical de substantivo, etc. Verbo denominativo, 3ª sing. pres.
sukha sukheti, “ele está feliz”
tïra tïreti, “ele completa/finaliza” (p.ex.,

negócio), lit. “(alcança) a costa (de)”
udäna udäneti, “ele fala com exaltação”, “ele fala

jubilosamente”
ussukka (nt.: “ânsia”, ussukkati, “ele está ansioso/impaciente”

 “impaciência”)
gaèa-gaèa gaèagaèäyati, “verte/despeja para baixo”

(chuva), “chove a cântaros” (onomato
paico: ga-èa-ga-èa imitando grandes
gotas de água batendo contra o solo,
repetição sugerindo quantidade)

Aoristo de denominativo
udäna udänesi

Causativo de denominativo
dukkha dukkhäpeti, “ele faz infeliz”

Conjugação intensiva. Uma conjugação especial (cf. o causativo como uma  outra ou
“secundária” conjugação) é muito ocasionalmente usada para significar que a ação do
verbo é feita muito fortemente ou freqüentemente, ou que o estado aludido é severo. Este
é chamado conjugação “intensiva”1. Poucos intensivos são idiomáticos em prosa, exceto
por uma ênfase incomum (como dizer: “ele é excessivamente estúpido”). No intensivo as
flexões são aquelas da 1ª conjugação, mas a raiz é reduplicada: uma forma, às vezes mais
forte (sempre uma sílaba longa) da raiz sendo prefixada. Guturais reduplicam como
palatais. P.ex., as raízes ìhä, dä, etc, reduplicam para tiììhati, dadäti, etc.:

(k)kam > caÅkamati ele anda para cima e para baixo, ele anda
em volta de (isto comumente é usado a respeito
de exercícios) 

— p.pres. caÅkamant .

Uma conjugação completa é possível. P.ex., aoristo intensivo 3ª pl.  de anu-(k)kam
> anucaÅkamiîsu, “eles seguiram para cima e para baixo”.
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Com indeclináveis

Genitivo absoluto
(s. ou pron. seguido por particípio, 
ambos no genitivo)

me purato   em frente de mim
käyänam anta rena   entre os corpos
uttaraî nagarassa   ao norte da 

cidade
telassa jhäyamänassa   enquanto o 

óleo está queimando
mätäpitunnaî (pl.)… rudantänaî… 

pabbajito   a despeito de seus pais…
chorarem… ele foi para diante = 
embora seus pais estivessem 
chorando, ele foi para diante (= 
tornou-se asceta) 

f) Dativo
O caso do objeto indireto; expressa 

a pessoa para quem algo é feito ou 
a quem algo é vantajoso

Intenção ou propósito

Forma dativa = forma genitiva

Uso com verbos individuais

“Por amor de, por causa de, em 
atenção a, no interesse de”

Votos (de felicidade, etc.)

Tempo, tempo apropriado

tassa me tathägato… dhammaî 
desesi   O Tathägata (Buda) me 
ensinou o Darma

taî tassa  n'atthi   isto não é para ele
me dassanaî udapädi   a visão veio-

me
gämaî piÄëäya pävisi   ele entrou na 

aldeia para donativos
akusalänaî dhammänaî pahänäya 

chandaî janeti   ele produz vonta- 
de para abandonar estados insalu- 
tares

cittaî vimucci me   o coração (mente)
foi libertado para mim = minha 
mente foi libertada (gen.)

sahäyakassa paccassosi   ele 
consentiu com seu amigo

khama me taî mam'accayaî   
perdõe-me este meu lapso (falta)

Devadattassa suvaÄÄachattaî 
dhärayate   ele segura um pára-so l 
dourado sobre D.

ärocayämi vo   eu vos digo
atthäya

bhaddaî bhavato hotu   que tenhas 
boa sorte/existência afortunada

svägataî bhavato hotu   boas-vindas 
a ti

etassa kälo   é o tempo para isso
akälo… yäcanäya   não é o tempo 

correto para perguntas
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yassa däni kälaî maññasi   para o 
que tu pensas ser isto o tempo 
correto = bem, se tu realmente 
deves ir = tu podes fazer o que lhe 
parece correto, etc.

g) Ablativo
Origem da ação; movimento para 

fora de algo

Causa

Isolado, separado de

Limpo ou purificado de

Libertado de (escravidão, etc.)

Direção da parte de (com gen. da 
origem)

Distância de (espaço & tempo)

Abstinência, revulsão de

Restabelecer-se de (doença)

Limite até (dentro) de…

uììhäy'äsanä   tendo se levantado de 
(seu) assento

gämä gämaî   de vilarejo a vilarejo
agärasmä pabbajito   ido adiante de 

casa (se tornado asceta) (–smä 
pron.)

kämato jäyati soko   do amor nasce a 
tristeza

vedanäpaccayä taÄhä   a sede (é) da 
sensação-causa (ou condição) = a 
sede é causada pela sensação

kimpaccayä bhavo   de que causa (é) a
existência?

kissa nirodhä bhavanirodho   da ces- 
sação de que (há) a cessação da 
existência?

vivicca akusalehi dhammehi   tendo 
se isolado de fenômenos insalutares

padosä cittaî parisodheti   ele 
purifica seu coração da raiva

cittaî äsavehi vimuccati   o coração 
está liberto dos cancros

dakkhiÄato nagarassa   ao sul da 
cidade

ito tiÄÄaî mäsänaî accayena    após
três mêses (a contar) de agora (abl. + 
gen.+ gen.+instr.)

dùrato ägacchantaî   (visto) vindo de 
distância 

rùpa-saññanaî samatikkamä   após 
transcender a idéia de forma 
(matéria)

pisuÄäya väcäya paìivirato   tem-se 
abstido de fala maliciosa

tamhä äbädhä mutto   liberto (recupe-
rado) desta doença

yäva brahmalokä   tanto quanto o 
mundo de Brahmä (céu)

yäva sattamä    até o sétimo
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Conjugação “Média”. Flexões especiais de verbos, chamados “médio” ou “reflexivo”
(attanopada), são ocasionalmente usados no lugar das flexões ordinárias (que são
chamadas “ativo” ou “transitivo”: parassapada ). Elas podem ser consideradas como
formas poéticas do que um reflexivo regular, o nome se aplicando literalmente somente
ao uso de formas cognatas em outras línguas. Elas são muito raras em prosa, um pouco
menos raro em verso. As seguintes formas reflexivas são idiomáticas em prosa. Algumas
formas encontradas em verso são acrescentadas entre parênteses.

Presente (no lugar das terminações transitivas ti… äma as seguintes terminações
reflexivas são levadas em conta: te, ante; se, vhe; e, mhe ou mhase):

(labhate, “ele obtém” — verso)
maññe, “eu penso”, “eu suponho”, “sem dúvida”, “como se”; ex. devo

maññe, “eu suponho (que ele é) um deva, “justamente como
um deva” (note que ti não é usado aqui).

bhaÄe, “eu digo!”
(Na coleção de versos do Canône, especialmente o Jätaka, uma 
variedade de formas “média” serão encontradas, p.ex., 2ª sing. labhase)

Imperativo (taî, antaî; ssu, vho; e, (ä)mase):
labhataî, “que ele obtenha!”
bhäsassu, “fala!” (esta palavra é bastante comum)
saîvidahassu (dhä), “organiza!”
mantavho, “toma conselho!”

Optativo (etha, eraî; etho, eyyavho; eyyaî, eyyämase ou (ä)mase):
jäyetha, “ele estaria nascido”, “isto surgiria”
ägametha , “ele poderia vir”
labhetha, “Ele deveria obter”
chijjeraî, “eles seriam cortados” (por si mesmos), “eles quebrariam”
(vademase [em verso], “nós falaríamos”)

Aoristo (ttha ou tha, re; ttho, vhaî; a, mhase ou mase):
sandittha , “isto fluiu” (areia)
abhäsittha , “ele falou” (com aumento)
akampittha , “tremeu”, “estremeceu” (kamp)
abhiramittha, “ele gozou”, “ele tomou prazer em” (ram)
pucchittho, “tu perguntaste”
(karomase [em verso], “nós fizemos”.

[O p.pres. em mäna é, as vezes, chamado reflexivo. Seu uso, porém, é
dificilmente distinguido1 daquele da forma em ant, e este é bastante freqüente (muito mais
do que as flexões reflexivas acima)].

Todos os de cima são ativos. O reflexivo passivo é extremamente raro. Exemplos:
abhihariyit tha2, “foi trazido”, “foi presenteado”
paññäyittha , “foi discernido”

(a 3ª pl. usado em frases exatamente paralelas, porém, é 
paññäyiîsu).

Um levantamento do uso das formas “reflexivas” em páli, e particularmente no DN,
leva à conclusão de que a sombra de significado que elas carregam é simplesmente
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aparecer em significados causativos com o radical em e ou uma forma mais plena aya (ou
pe, äpe, paya, äpaya). A exemplo da 7ª conjug. a vogal da raiz é reforçada ou alongada.
O significado pode ser o causativo direto ou um mais especializado e idiomático. Assim,
de vac “falar”, o causativo väceti (“ele faz falar”) “ele lê em voz alta”, “ele recita”; de vad
“falar”, o causativo vädeti (“ele faz dizer”), “ele toca (instrumento musical). Às vezes, não
é fácil decidir se se deve classificar um verbo como uma raiz independente da 7ª conjug.
ou como a forma causativa de algum outro verbo.

Com (ä)p nós temos de chid — chedäpayati (“ele causa cortar”); de (ì)ìhä —
ìhä-payati que amiúde tem o significado de “ele deixa de lado”, “ele exclui”, ao invés do
sentido literal “faz estar (de pé)”, “erige”. Além da possibilidade de uma “dupla” formação
com (ä)p ao lado de uma forma causativa em e (que pode ter duplo sentido assim como
dupla forma), formas “triplas” são às vezes feitas adicionando (ä)p duas vezes; p.ex., de ruh
“crescer”, a forma causativa (com elisão do h) ropeti ”ele planta” (causa a crescer), e outra
forma causativa ropäpeti “ele causa causar a crescer”, “ele plantou”.

A exemplo de verbos costumeiros, o agente de um verbo causativo vai no caso nom.
A pessoa ou “instrumento” através do qual a ação é executada esta usualmente no acus.
(ao invés, o instr. poderá ser usado); assim um verbo causativo pode tomar um paciente
a mais do que o verbo ordinário equivalente: o causativo de um v.i. pode tomar um
paciente, o causativo de um v.t. pode tomar dois pacientes, o causativo de um verbo que
usualmente toma dois acus. pode tomar três pacientes. P.ex., “ser” é intr. e não toma
qualquer paciente; “causar a ser” (i.é., desenvolver, etc., as “desenvolver [1] a mente”)
toma um. “Entrar” pode tomar um paciente (entrar [1] numa casa);  “causar a entrar” pode
tomar dois (causar a entrar [1] um homem [2] numa casa). “Tomar”, “liderar”, etc., podem
tomar dois pacientes (levar [1] a um vilarejo [2] um bode); em teoria, “causar a tomar”
pode tomar três (causar a tomar [1] [por] um homem [2] a um vilarejo [3] um bode: puriso
[agente] [1] purisaî [2] gämaî [3] ajaî näyeti, ou puriso purisena gämaî ajaî
näyeti, com instrumental).

A conjugação causativa inc lui vários modos e particípios, formados dos radicais
causativos assim como dos radicais da 7ª conjugação. Alguns causativos:

kapp - kappäpeti — kar - käreti, käräpeti — chid - chedäpeti — jhe -
jhäpeti — (ì)ìhä - ìhäpeti, ìhapayati — pä - päyeti — muc - muñcäpe
ti — (p)paìiyat - paìiyädäpeti — yuj: yojeti - yojäpeti — äruc -
ärocäpeti — ni(r)vä - nibbäpeti — (p)pa(v)vaj - pabbäjeti — (s)su -
säveti — parisudh - parisodheti.

Outros modos do causativo:
Imperativo: kappäpehi
Aoristo: käräpesi; ìhapesuî; ärocäpesi, ärocäpesuî;

ropäpesi; äropesuî.
Futuro: jhäpessati; bhävessati

Particípios:
Presente: kärento, karayato (gen.); chedäpento, chedä; payato

(gen.); däpento; päcento, päcayato (gen.)
Pretérito: kappita; kärita, käräpita; bhävita; pavattita; 

pavedita (usualmente em ita como na 7ª conjug.)
Gerúndio: käräpetvä; ämantäpetvä; paìiyädä petvä; yojäpetvä;

äropetvä; pavesetvä.
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Com o verbo [u(d)–(ì)ìhä]
             vuììhahati, vuììhäti

“com referência a”, “do ponto de 
vista de”, “em termos de”, “como”

Com indeclináveis

Comparação ou distinção

patisallänä vuììhito   vindo de isola- 
mento (privacidade)

jhänä vuììhahitvä   vindo (saindo) do 
estado de absorção meditativa

te dham te dhamme aniccato… 
samanupassati   ele considera estas 
coisas como impermanentes

tathägato atïte buddha… gottato pi 
anussarati   o Tathägata rememora 
os Budas passados com relação a 
(sua) clã também

aññatra phassä   exceto pelo contato 
= sem toque

adho kasamatthakä   abaixo do topo 
do cabelo

ärakä sämaññä   longe do ascetismo
käyassa bhedä uddhaî   após a 

desintegração do corpo
paraî maraÄä    após a morte
na… vijjati añño samaÄo vä 

brähmaÄo vä bhagavatä bhiyyo 
bhiññataro   não… há qualquer 
outro asceta ou brâmane mais 
instruído do que o Afortunado

ito bhiyyo   mais do que isto

h) Locativo
Lugar

Tempo

Situação

Sociedade

Referência, etc.

Estabelecimento

dhammä raññe   virtudes (qualidades) 
num rei

devatä äkäse   devas nos céus
tasmiî samaye vedanaî vedeti   

nesta ocasião (neste tempo) ele sente
uma sensação

äpadäsu na vijahati   ele não (o) 
abandona no infortúnio

Mägadhesu viharati   ele vive em 
Magadha

kankhä… dhamme   dúvida acerca da 
doutrina

jïvite apekhaî   esperança pela vida
dhammesu… ñäÄaî   conhecimento 

(acerca) das coisas (fenômenos)
satipaììhänesu supatiììhitacitta   

(cuja) mente está bem-estabelecida 
nas fundações da mentação plena
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Confiança

Desaparecimento

Sujeito omitido (auto-evidente)
Locativo absoluto – orações 

subordinadas, esp. temporal e 
causal (sujeito & verbo = loc.)

pasanno ahaî bhagavati   eu tenho 
confiança no Bem-aventurado

bhagavati brahmacariyaî caritvä   
tendo vivido a vida casta sob (a 
orientação) do Afortunado

brahmaloke antarahito   desaparecido
do mundo de Brahmä (e aparecido 
na Terra)

gate   quando ele vai
khandhesu santesu   quando os 

fatores (agregados) estão presentes
ajaramhi vijjamäne   quando 

libertação da velhice é encontrada
upädäne kho sati bhavo hoti   

havendo apego, existência é = 
quando há apego há existência

1.4.2 Adjetivos

Adjetivos são flexionados da mesma maneira que os substantivos, em três gêneros de
acordo com os substantivos que eles qualificam como palavras-atributo. A maioria dos
adjetivos em “a” formam femininos em “ä”. Adjetivos concordam também em caso e
número com os substantivos que eles qualificam. Quando o adjetivo é comum a dois ou
mais substantivos ele pode concordar com a soma destes (e tornar-se plural) ou com o
mais próximo; também, as palavras qualificadas podem ser tomadas como coletivas e
singular e o adjetivo ser singular. Onde os gêneros conflitam, o masculino tem
precedência sobre o feminino, o neutro sobre ambos. A ordem usual é: adjetivo +
substantivo (assim contrastando com substantivos-atributo); mas, quando há vários
adjetivos com um só substantivo, freqüentemente só um adjetivo precede e o resto segue
o substantivo. Quando a ordem na frase é substantivo+adjetivo isto usualmente indica que
o atributo em questão está sendo enfatizado. Então deveríamos traduzir “… que é…”. No
entanto, quando na frase não houver verbo, nós entendemos uma ênfase independente-
mente da ordem; então, a colocação de um adjetivo no início indica ênfase (como num
argumento).

Particípios passados podem adquirir significados especiais quando usados como
adjetivos: diììha “visível”.

1.4.3 Declinação dos radicais

Os modelos (paradigmas) de declinação dos substantivos e adjetivos são dados no
“Apêndice: Tabela III.1.4.3 – Substantivos e Adjetivos: Declinações”.

As declinações básicas de substantivos e adjetivos são as seguintes:
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“isto é o caso”; n’ etaî ìhänaî vijjati = “isto é impossível”, “isto não é o caso”. Estas
duas frases poderão ser colocadas imediatamente depois da declaração citada (… ti) como
possível ou impossível, ou isto poderá seguir e ser introduzido por um pronome relativo.

Imperativos são formados destes radicais assim como na 1ª conjug. Note a forma de
aoristo de u(d)-pad: udapädi, “isto surgiu” (mas veja aoristo passivo). Ao formar aoristos
destes verbos o radical do presente é às vezes usado: –pajji, etc., do mesmo modo no
futuro: –pajjissati, etc.

Formas passivas ocasionalmente coincidem com o ativo: o significado deverá em
cada caso ser inferido do contexto: rukkhä chijjanti deve significar “árvores são
derrubadas/cortadas”. Muitos verbos da 3ª conjug. são intransitivos. Às vezes torna-se
difícil decidir se uma palavra deva ser considerada passiva ou meramente como intransitiva.
A forma häyati é considerada como intr. ativa por alguns, tomando-a como significando
“diminui/decresce”, “definhar”, contrastando com (pa) hïyati significando “é
abandonado”.

4ª Conjugação. A quarta ou (s)su conjug. inclui somente uma raiz de todo que é
freqüentemente usada. Ademais, esta raiz, (s)su, em si usualmente segue a 5ª conjug. (>
suÄäti). Esta conjug. tem um radical do presente formado com o sufixo Äo (e aÄu). Veja
conjug. do suÄoti na tabela.

A raiz sak pode ser classificada aqui (sak + Äo > sakko por assimilação), embora seja
igualmente conveniente considerá-la como 6ª conjug.: sak(k) + o > sakko. Da mesma
maneira, a raiz ap ou ap(p) pode ser classificada aqui (ap + Äo > appo).

Do (s)su somente o imperativo 2ª sing. suÄohi de acordo com 4ª conjug. é
encontrado no DN, algumas formas do presente encontrando-se somente (e mui
raramente) em outros livros canônicos.

5ª Conjugação. Verbos desta conjugação formam o radical do presente com o sufixo
nä. As terminações pessoais são as mesmas da 1ª conjugação.

jänäti, jänanti jänäsi, jänätha jänämi, jänäma

6ª Conjugação. Verbos desta conjugação formam o radical do presente com o sufixo
o. As terminações pessoais são as mesmas da 1ª conjugação. Veja na tabela a conjugação
para a raiz kar. Kar é o único verbo desta conjugação freqüentemente usado. Ele é
encontrado em muitas expressões idiomáticas, tal como: tomar na mão, assumir uma
aparência ou expressão, executar uma proeza, fazer (dar) uma resposta; também fazer uma
ação que é especificada por um substantivo-paciente, como sajjhäyaî karoti, “ele faz
estudo (estudando)”, i.é., “ele estuda”.

7ª Conjugação. Verbos desta conjugação formam o radical do presente com a vogal
e (ou, menos freqüente, com o sufixo pleno aya, do qual e é uma contração). Como na
1ª conjug., i e u se tornam e e o, mas a freqüentemente é alongada para ä. As
terminações pessoais são as mesmas da 1ª conjugação. Veja na tabela a conjug. para a
raiz dis, “ensinar”.

Conjugação causativa. O “causativo” tem o sentido de causar alguém ou alguma
outra coisa fazer a ação da raiz, ter alguma coisa feita. Formalmente (em formação e
flexão) este freqüentemente coincide com a 7ª conjugação, assim como o passivo coincide
com a 3ª conjugação. Existe um sufixo distintivo causativo (a)p que é às vezes adicionado
às raízes. Raízes conjugadas em qualquer conjugação para o costumeiro pres.ind. podem
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viharati (vi-har), mais uma vez, tem um sentido durativo sujeito a combinar com
outras ações. Seu significado, porém, pode desvanecer numa mera duração em certas
combinações, tornando-o muito mais como um auxiliar puro do que os verbos acima. Esse
uso do viharati é razoavelmente freqüente em todos os modos, usualmente com gerúndio,
mas também com o part.pres. ou passado, de outro verbo:

so… paìhamajjhänaî upasampajja viharati, “ele… habita tendo entrado na
primeira absorção meditativa”, “ele permanece na primeira absorção
meditativa” (aqui nós podemos, de outro lado, considerar o ger. upasampajja
como uma mera posposição significando “em”).

cetasa… pharitvä viharati, “ele habita permeando… com sua mente”
anuyutto viharati, “ele vive praticando (jejum e outras formas de ascetismo)”
api pana tumhe… ekantasukhaî lokaî jänaî passaî viharatha, “mas

vós… viveis sabendo, vendo o mundo como extremamente feliz?”
bhikhhù Räjagahaî upanissäya viharanti, “bikshus vivem dependendo de

Räjagaha (para suporte)” (aqui, como no primeiro exemplo, o ger. upanissä
ya assemelha-se a uma posposição).

yathä ahaî subhaî vimokkhaî upasampajja vihareyyaî, “que eu viva
entrado em gloriosa liberdade”

upasampajja viharissati, “ele habitará/viverá em”
subhaî vimokkhaî upasampajja viharituî, “habitar/viver em gloriosa

liberdade”

nisïdati (ni-sïd), sendo durativo, pode entrar nas construções perifrásticas, como no
exemplo dado acima:

tuÄhïbhùto nisinno hoti, “estava sentado silencioso” — que, como tuÄhïbhùta
é pp. de tuÄhï-bhù, “estar silencioso”, pode ser considerado como uma
combinação de três formas verbais, um perifrástico duplo.

puriso… vatthena sasïsaî pärupitvä nisinno assa, “um homem… poderia ser
sentado coberto com um manto bem em cima da cabeça” (pärupati [I] =
cobrir; pôr uma roupa/manto).

nipajjati (ni-pad-ya) similarmente pode entrar numa construção perifrástica:
so… sasïsaî pärupitvä nipajjeyya, “ele… poderia deitar-se cobrindo sua

cabeça”

2.4.3 Conjugações.

1ª Conjugação. Veja 2.2.1 acima.

2ª Conjugação. Verbos desta conjug. formam radicais do presente reforçando a raiz
com um nasal e adicionando a vogal radical a. O nasal é inserido entre a vogal da raiz e
a consoante seguinte; esta é o nasal puro se a consoante for s. As terminações pessoais
são as mesmas da 1ª conjugação: bhuj > bhuñjati; his > hiîsati.

3ª Conjugação. Verbos da 3ª conjug. formam radicais do presente com o sufixo ya.
Em forma eles se assemelham aos passivos em ya. As terminações pessoais são as mesmas
da 1ª conjugação. Da raiz man, “pensar” (radical: man + ya > mañña) temos a conjug.
dada no Apêndice, Tabela III.2.3.b, 3ª Conjug.

Numa expressão idiomática com ìhänaî, vijjati exprime a possibilidade de um
evento ou inferência: ìhänaî etaî vijjati = “isto é possível” (lit. “este lugar é achado”),
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(i) Declinação de substantivos masculinos e neutros em -a e femininos em -ä.

Radical masculino em –a, loka “mundo, universo”

Singular Plural

Nom.
Voc.

loko
loka1

lokä
lokä

Acus. lokaî loke

Instr. lokena lokehi

Dativo lokäya, lokassa lokänaî

Gen. lokassa lokänaî

Abl. lokä, lokasmä,
lokamhä, lokato

lokehi

Loc. loke, lokasmiî, lo-
kamhi

lokesu

1 . Em a lguns substantivos o  voc. assume fo rmas adicionais; p.ex., nara “homem ”, narä

  (sing. e pl.) “ó homem”, “ó homens”.

Neutros em -a:

Têm formas especiais no nom., voc. e acus. sing. em -aî: cittaî; e no nom., voc.
e acus. plural em -ä, -äni:, cittä, cittäni; no resto, eles são flexionados como os
masculinos. Às vezes encontramos no acus. terminação em -e; p.ex., rùpe, phoììhabbe.

Radical feminino em –ä, kathä “fala, conversa”

Singular Plural

Nom. kathä  kathä, kathäyo 

        (todos)    Voc. kathe

Acus. kathaî

Instr.
Dat.
Gen.
Abl.

kathäya1

     (todos)

kathähi
kathänaî
kathänaî
kathähi

Loc. kathäya1,
kathäyaî

kathäsu

1. A terminação –äya pode ser substituída pela –ä: sikkhä (instr. ).
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(ii.a) Declinação de substantivos masculinos e neutros em –i.

Masculino — päÄi “mão” Neutro — akkhi “olho”

Singular Plural Singular Plural

Nom.
Voc.
Acus.

päÄi
päÄi
päÄiî

päÄayo, päÄï         
 (todos)

akkhi  
akkhiî     

akkhïni, akkhï        
(todos)

Instr. päÄinä päÄïhi

     (O resto como no masculino)

Dat. 
Gen.

päÄino,
päÄissa

päÄinaî, 
päÄïnaî

Abl. päÄinä,
päÄismä,
päÄimhä

päÄïhi

Loc. päÄismiî,
päÄimhi

päÄisu, päÄïsu

O vocativo é o mesmo que o nominativo. Os extremamente raros adjetivos em -i têm
as mesmas declinações.

(ii.b) Declinação de substantivos masculinos em –ï.

pakkhï “pássaro”

 Singular Plural

Nom. pakkhï pakkhï, pakkhino
    (ambos)

Voc. pakkhi

Acus. pakkhinaî, pakkhiî pakkhï, pakkhino

Instr. pakkhinä pakkhïhi

Dat. & Gen. pakkhino, pakkhissa pakkhïnaî

Abl. pakkhinä, pakkhimhä,
pakkhismä

pakkhïhi

Loc. pakkhini, pakkhimhi,
pakkhismiî

pakkhïsu
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similares começam com tatra, “neste contexto; quanto a isto; com relação a isto; a
propósito disto”, com o próprio hoti (colocado no início) ou com o optativo siyä:

idha… tapassï… parisuddho hoti, “quanto a isto (supondo)… um asceta
(tapassin)… tornou-se purificado”

idha… bhikkhunä kammaî kataî hoti… maggo gato hoti, “com relação a
isto (supondo)… um bikshu tem feito algum trabalho… (ou) tem viajado ao
longo de um caminho”

idha… satthä… pabbajito hoti… ananuppatto hoti… deseti, “neste contexto…
um preceptor… foi adiante (saiu, tornou-se asceta)… (mas) não atingiu…
(porém) ensina” (este trecho é seguido por uma citação em discurso direto
na qual um tal preceptor é repreendido, e na qual os dois part.pass. não estão
acompanhados de auxiliares, sendo construídos na 3ª pess.: cf. no as acima).

idha… seyyathä… evaî apphuìaî hoti, “neste contexto… asiim como…
assim… não foi permeado” (a oração seyyathä  contém o optativo 
apphuìaî assa citado acima sob as).

hoti… samayo yaî… loko vivaììati… ettävatä kho… vivaììo hoti, “há/hou
ve… um tempo quando… o mundo evolve [note o presente indicativo]… até
agora… é evolvido”

siyä… na kho pana… evaî… samugghäto hoti, “isto poderia ser (que…), mas…
não seria suprimido… desta maneira” (seguido por uma contra declaração que
conclui com uma frase começando por api ca kho… declarando que, no
entanto, isto seria suprimido por uma diretriz diferente).

Com o p.fut.pass. do verbo princ ipal:
idha… bhikkhunä kammaî kätabbaî hoti… maggo gantabbo hoti,

“supondo… um bikshu teve que fazer algum trabalho… (ou de novo) teve que
viajar ao longo de uma estrada”

Como p.pres. neste tipo de construção samäna é usado:
tatra… satto… ägato samäno, “com relação a isto… um ser… (que) veio”

car é muito raro como auxiliar no Cânone Páli. No DN temos um exemplo:
santi hi… samaÄabrähmaÄä paÄëitä… vobhindantä maññe caranti, “sem

dúvida existem… brâmanes e ascetas sábios… (que) andam atirando”

Isto não deve ser considerado como “perifrástico”, nem o car como auxiliar, dado
que o pleno significado de car, “continuar, exercer”, “continuar com uma missão” pode
ser entendido.

tiììhäti (ì)(ìhä) também não deve ser considerado sempre como auxiliar, embora
como car ele tenha um significado conduzivo à estreita combinação com outro verbo:

devï… dvärabähaî älambitvä aììhasi, “a rainha… ficou/parou/permaneceu
encostada/apoiada na batente da porta (dvärabäha )” (älambitvä, ger.,
“inclinado contra, apoiado/encostado em” ).

Ænando… rodamäno aììhasi, “Ænanda… ficou chorando”

vattati (vat) pode estar muito próximo do car em significado:
ko ime dhamme… saîädäya vattati, “quem conduz a si/procede con for-

mando-se… a estes costumes?”
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Kùìadanta… estava tendo sua sesta” (“estava na sua cama-do-dia”) (avasari
= aoristo de avasarati (I) [ava-sar], “ir para baixo [deitar]; chegar”).

tena kho pana samayena Jïvako… tuÄhïbhùto nisinno hoti, “naquele tempo
(que acaba de ser expresso por ahosi) Jïvaka… estava sentado silenciosamen
te”

tena kho pana samayena… Upaväno bhagavato purato ìhito hoti, “naquele
tempo… Upaväna estava de pé (parado) na frente do Bem-aventurado”

tena kho pana samayena Päyäsissa… diììhigataî uppannaî hoti, “naquele
tempo Päyäsi… tinha tido/tinha sido de opinião (lit.: de P… a opinião tinha
surgido)” — “pluperfect”.

tena kho pana samayena NigaÄìho Näìaputto adhunä kälakato hoti,
“naquele tempo o NigaÄìha (= Jaina) Näìaputta havia morrido agora mesmo
(havia acabado de morrer)” (adhunä = “agora”, “agora mesmo”).

Aoristo de hù (nesses casos todos a expressão tena… samayena  está ausente):
dvare… tälo ìhito ahosi, “uma… palmeira estava pelo portão”, “havia uma…

palmeira perto do portão”
attamanä ahesuî, “eles foram garantidos/afiançados”
anuyuttä ahesuî, “eles submeteram” (provavelmente = todos eles foram

submetendo: contínuo)
tä (tanques de lótus)… citä ahesuî, “… foram construídos (de tijolos)” (condição

contínua, não a ação de construir, que é expressa por um verbo diferente na
frase anterior: mäpesi).

Imperativo do hù (hoti):
upasamena… kumäro samannägato hotu, “que o príncipe esteja dotado… com

calma” (o aspecto durativo parece estar implicado).

Futuro do hù (bhù, bhavati) com o part.fut.pass. do verbo princ ipal:
na däni tena ciraî jïvitabbaî bhavissati, “ele não tem longo (tempo) para

viver agora”, “ele não viverá por muito tempo” (aspecto perfectivo).
maggo kho me gantabbo bhavissati, “o caminho terá que ser percorrido por

mim”, “eu terei tido que viajar ao longo do caminho” (esta última versão é
provavelmente mais correta: no contexto o orador conjetura que ele ficará
cansado da jornada).

kammaî kho me kätabbaî bhavissati, “eu teria tido/terei tido algum trabalho
para fazer”

Em segundo lugar, hù como auxiliar é usado em declarações gerais ou “verdades
eternas”, em trechos de discurso direto de cunho filosófico ou didático. Aqui a ação a que
se faz referência é tal que pode ou poderia ocorrer a qualquer tempo dadas as condições
descritas, e nós temos um dos usos regulares do modo presente ind. Esta construção
alterna-se com o optativo em descrições ou analogias hipotéticas. Usualmente o trecho
onde hù é usado como auxiliar abre-se com a palavra idha, “em relação a isto; neste
contexto” que estabelece o tom ou aspecto de toda a secção do texto — às vezes uma de
considerável comprimento. Vários trechos são encontrados no DN com o presente
indicativo (exceto pelo “perfeito” äha, uma forma que de fato geralmente parece
representar o tempo [geral] presente ou indefinido). Seria possível nesses contextos traduzir
idha como “supondo” ou “sempre que” (introduzindo um exemplo ou hipótese). Trechos
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(ii.c) Declinação de substantivos e adjetivos femininos em –i e –ï.

jäti, “nascimento”; devï, “rainha”

Singular Plural Singular Plural

Nom.
Voc.

jäti
 (ambos)

jätiyo, jätï
   (ambos)

devï
devi

devï
deviyo
   (todos)

Acus. jätiî jätiyo, jätï deviî

Instr.
Dat.
Gen.
Abl.
Loc.

 jätiyä      
   (todos)

 (loc.tb. jätiyaî)

jätïhi
jätïnaî
jätïnaî
jätïhi
jätïsu

(o resto como jäti…)

(Dentro de um a palavra composta o  radical vogal é freqüentem ente encurtada .)

Umas poucas palavras, entre elas itthi/itthï , “mulher”, poderá ter a vogal curta ou
longa no nominativo singular. 

Ocasionalmente, algumas destas palavras são escritas com assimilação. P.ex., de nadï
“rio”, genitivo singular najjä.

(iii.a) Declinação de substantivos masculinos e neutros em –u.

  Substantivos e adjetivos em -u seguem uma declinação paralela ao de –i,
substituindo i, ï pelo u, ù e o y pelo v.

Masculino — bhikkhu “monge” Neutro — cakkhu “olho”

Singular Plural Singular Plural

Nom.
Acus.

bhikkhu
bhikkhuî

bhikkhavo,
bhikkhù
   (para ambos)

cakkhu, 
cakkhuî
     (para ambos)

cakkhù, cakkhùni   
      (para ambos)

Instr. bhikkhunä bhikkhùhi

     (O resto como no masculino)

Dat.
Gen.

bhikkhuno,
bhikkhussa

bhikkhùnaî

Abl. bhikkhunä,
bhikkhuto

bhikkhùhi

Loc. bhikkhusmiî,
bhikkhumhi

bhikkhùsu

Vocativo sing. e pl. como o nom., exceto pela especial forma adicional no plural do
bhikkhu: bhikkhave, “monges!” — somente nesta palavra.

Adjetivos em –u são similarmente flexionados.
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(iii.b) Declinação de substantivos masculinos em –ù.

 Uns poucos s.m. têm radicais em –ù. Estes são derivativos imediatos de raízes
ou compostos que terminam em tais derivativos. Exceto no nom.sing. e nom. e acus.
plural, eles são flexionados como masc. em –u.

vidù, viññù “homem sábio/sensato”

Singular Plural

Nom. & Voc. vidù

viññù

vidù, viduno

viññù, viññuno

Acus. viduî, viññuî vidù, viduno

Instr. vidunä vidùhi

Dat. & Gen. viduno, vidussa vidùnaî

    (O resto é similar ao bhikkhu acima)

(iii.c) Declinação de substantivos e adjetivos femininos em –u e –ù.

yägu “mingau de arroz” vadhù “noiva (no dia de casamento)”

Singular Plural Singular Plural

Nom.

Acus.

yägu

yäguî

yäguyo, yägù
    (para ambos)

vadhù vadhù, vadhuyo
   (para ambos)

vadhuî

Instr.
yäguyä
     (todos)

(loc.tb. 
yäguyaî)

yägùhi

      (o resto como yägu)
Dat.
Gen.

yägùnaî

Abl. yägùhi

Loc. yägùsu

Vocativo similar ao nom. sing. e pl., exceto para voc. sing.: vadhu.

(iv) Declinação de substantivos masculinos e femininos em –o.

go “gado (em geral), boi, vaca”

Singular Plural

Nom. go gävo
    (todos)

Voc. go

Acus. gävaî, gavaî
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vañcit’ amhä , “nós somos logrados” (= fomos logrados)
amhä ägatä, “viemos/temos vindo”, “acabamos de vir”

Com pronome (sem auxiliar):
mayaî… upasaîkantä, “nós viemos/temos vindo”, “nós acabamos de chegar”
pasanno ahaî, “eu sou crido = eu tenho crença/confiança” (pasanna é pp. de

pasïdati [pa-sïd]).

O p.pres. do atthi é usado da mesma maneira, mas este é usado também como
p.pres. do hoti (hù) como auxiliar no segundo tipo de uso descrito abaixo:

satto… ittha ttaî ägato samäno, “um ser… que veio a este mundo”
so… pabbajito samäno, “ele… tendo saido/ido adiante” (para se tornar

um asceta)
eke samaÄabrähmaÄä… pañhaî puììhä  samänä, “alguns brâhmanes e ascetas

andarilhos… tendo sido indagados com pergunta”

O futuro (de bhù: bhavissati) é usado em declarações similares acerca de situações
futuras. P.ex., veja o fim da primeira secção sobre hù (bhù) abaixo.

O optativo de atthi (as) é usado quando a declaração é hipotética, mas ele é usada
mais freqüentemente como optativo de hoti (hù) no segundo tipo de uso discutido abaixo.
Nesse caso a 3ª pessoa é também usada:

puriso… nisinno assa, “um homem podia estar sentado”
n’ ässa kiñ ci… apphutaî assa, “nenhuma parte deste… estaria não permea-

do” (apphutaî = pp. neg. de pharati [phar])

Uma construção similar é usada com um p.fut.pass., o aspecto perfectivo sendo
modificado para um de contínuo e durativo (“imperfec tivo”):

n’ amhi kena ci upasaîkamitabbo, “eu não sou para ser aproximado (visitado)
por qualquer um” — implicando “não em qualquer tempo”.

Deve ser observado que o verbo principal (particípio) pode ser transitivo ou
intransitivo. No caso anterior o significado é passivo, no posterior ativo, justamente como
no caso do pp. simples (p.ex., nos exemplos acima: mutto é transitivo e passivo,
pabbajito intransitivo e ativo).

hoti (hù) como auxiliar tem dois sentidos. Primeiramente o aspecto perfectivo como
no caso de atthi (as), mas em qualquer tempo, em qualquer ponto do tempo (“futuro-
perfeito”, “passado-perfeito” = “pluperfect”). Neste caso o presente ind. de hù é
usualmente um presente “histórico” expressando tempo passado; portanto, enquanto atthi
(as) como auxiliar expressa tempo presente hoti (hù) é usado para tempo passado ou
futuro. Em diálogo e discurso direto nós encontramos as como auxiliar, em narrativa hù
(e também conforme descrito abaixo). O aoristo de hù é menos comum nessas
construções. O “presente histórico” é amiúde um modo contínuo expressando o que
ocorria no tempo passado referenciado (uma construção comum é: tena kho pana
samayena… pp. + hoti [o histórico presente hoti é encontrado freqüentemente em frases
que começam tena… samayena ]). Do contrário, ele pode expressar o “pluperfect”: o que
tinha acontecido naquele tempo, o que tinha sido feito. Exemplos:

tena kho pana samayena Kùìadanto… diväseyyaî upagato hoti, “naquele
tempo (expresso previamente pelo aoristo: ekaî samayaî… avasari, etc.)
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(v) Uma maneira comum de expressar ação subordinada (correspondendo às nossas
orações causais e temporais) é pelo uso do gerúndio. Este é formado por meio dos sufixos
–tvä, –tväna e –ya. O sufixo é, amiúde, de difícil reconhecimento, devido à assimilação.

Exemplos: sutvä “tendo ouvido”
pahäya “tendo deixado”
pharitvä “tendo enchido”
upasampajja  “tendo atingido”
samatikkamma “tendo passado para além (morrido)”
karitväna  “tendo feito”
gahetväna “tendo tomado”
bandhiya “tendo amarrado”

2.4 Considerações adicionais sobre verbos & conjugações.

2.4.1 O verbo atthi (as). 

O verbo atthi (as), “ser”, assevera com ênfase a existência de alguma coisa ou de
alguém. (De outro lado, hoti não é enfático e é usado também para exprimir atributos: “o
ministro é um brâmane”, etc., e de algo que acontece e “vem a ser”; “um homem
é/torna-se satisfeito”. O verbo mais usual e enfático para “vem a ser, torna-se”, “vem à
existência”, porém, é uppajjati – 3ª conjugação). 

Freqüentemente, atthi (as) é usado, diferente de outros verbos, no início de uma
declaração: “Há/existe…” O significado é asserção enfática do que está sendo declarado.
O verbo atthi (as) é muito irregular; veja flexões do mesmo na Tabela III.2.3.b.

2.4.2 Verbos Auxiliares. 

Às vezes um verbo com o significado de “ser” ou um verbo implicando duração, é
usado mais ou menos como um auxiliar com uma forma (usualmente um particípio) de
outro verbo. Uma construção na qual duas formas verbais são assim usadas como
equivalente de um verbo singular é chamada “perifrástica”. O que interessa aqui é a
possibilidade de expressar nuances de significado não dado por um único verbo. Os verbos
em questão incluem, além de atthi (as) e bhavati (hoti [hù], bhù), carati (car), tiììhati
([ì]ìhä), vattati (vat) e viharati (vi-har). Podemos compará-los também com nisïdati (ni-
sïd) e nipajjati (ni-pad-ya).

atthi com um p.p. enfatiza o significado de “presente perfeito” deste último. Porém,
a 3ª pess. do presente não é usado dessa maneira, exceto pelo enfático atthi e santi no
início de uma frase, sendo omitido ordinariamente em frases nominais. A 2ª e 1ª pess.
podem também ser omitidas quando o pronome correspondente é usado. Exemplos:

niggahïto ‘si, “tu estas refutado” (= tu foste refutado) (cf. tb. com pp.: katapuñ
ño ‘si, “tu tens feito bem”)

kilanto ‘smi, “estou cansado”
so ‘mhi etarahi… mutto, “agora estou libertado”
micchä paìipanno tvam asi, aham asmi sammä paìipanno, “tu tens procedido

erroneamente, eu tenho procedido corretamente”
jit’ amhä, “nós somos batidos” (= fomos batidos)
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Instr. gävena, gavena gävehi, gavehi, gohi

Dat.
Gen.

gävassa, gavassa gavaî, gunnaî, 
gonaî, ginänaî

Abl. gävä, gavä,
gävamhä, gavamhä,
gävasmä, gavasmä

gävehi, gavehi, gohi

Loc. gäve, gave
gävamhi, gavamhi
gävasmiî, gavasmiî

gävesu, gavesu,
gosu

Nota:  Go é o ún ico substantivo em pá li  que termina em –o .  A dec linação dada ac ima é    

        comu m tan to par a ma sc. (bo i) quan to par a fem . (vaca).

(v) Consonantais (radicais que terminam em consoantes).

(v.a) Declinação de substantivos e adjetivos em –vant, –mant, –nt.

Substantivos adjetivais que terminam em -ant são diferentemente flexionados do que
os substantivos masculinos em –u. Eles são freqüentemente usados como adjetivos (p.ex.
dhanavaî kulaî “família rica”); mas tornam-se substantivos quando tomam o lugar da
pessoa ou da coisa que eles qualificam. Eles são flexionados em todos os gêneros. No
feminino eles mudam a vogal final, p.ex., guÄavatï, sïlavatï, guÄavantï, sïlavantï.

Bhagavant , “o Afortunado” (masc.)

Singular Plural

Nom.
Acus.

bhagavä
bhagavantaî

bhagavanto
       “

Instr. bhagavatä bhagavantehi

Dat. bhagavato bhagavantänaî

Gen. bhagavato bhagavantänaî

Abl. bhagavatä bhagavantehi

Loc. bhagavati bhagavantesu

O vocativo dessa palavra não é usado: ao bhagavant  (o Buda) se dirigem como
bhante, etc., de acordo com o interlocutor. Radical em palavras compostas: bhagavat–.

guÄavant “virtuoso”; gacchant “andança, que anda”

Singular Plural Singular Plural

Nom. guÄavä guÄavanto gacchaî gacchanto

Voc. guÄavaî, guÄavä guÄavanto gacchaî gacchanto
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Acus. guÄavantaî guÄavante gacchantaî gacchante

Instr. guÄavatä guÄavantehi gacchatä gacchantehi

Dat.
Gen.

guÄavato,
guÄavantassa

guÄavataî,
guÄavantänaî

gacchato,
gacchantassa

gacchataî,
gacchantänaî

Abl. guÄavatä guÄavantehi gacchatä gacchantehi

Loc. guÄavati guÄavantesu gacchati gacchantesu

Substantivos em -nt são particípios presentes: gacchaî yänaî “veículo que anda,
um veículo… andando”.  Os particípios presentes são usualmente flexionados como
gacchant ; mas, às vezes, um –a é acrescentado ao radical e a flexão segue a dos radicais
em –a. P.ex., bhikkhu gacchanto… “o bikshu andando/ao andar/enquanto anda”.

(v.b) Declinação dos radicais em –an.

attan “eu (self)”, “alma” (masc. e pron.); brahman “Deus” (masc.)

Singular Plural Singular Plural

Nom. attä attäno
    (todos)

brahmä brahmäno
      (todos)

Voc. attä brahme

Acus. attaî, 
attänaî

brahmaî,
brahmänaî

Instr. attanä attanehi brahmunä brahmehi

Dat.
Gen.

attano attänaî brahmuno brahmänaî

Abl. attanä attehi brahmunä brahmehi

Loc. attani attanesu brahmani brahmesu

räjan “rei”

Singular Plural

Nom.
Voc.
Acus.

räjä
räjä, räja
räjänaî

räjäno
 (todos) 

Instr. räjinä, raññä 1 räjùhi

Dat. & Gen. rañño, räjino raññaî, räjùnaî

Abl. raññä, räjato räjùhi

Loc. räjini, raññe räjùsu 

1. Assimilação de räj + n > raññ; a vogal é encurtada antes de dupla consoante.
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(viii) Presente Ind. do atthi “ser, ele é” é conjugado como segue:

sing. 1 asmi, amhi “eu sou”

2 asi “tu és”

3 atthi “ele/ela/isto é”

pl. 1 asmä, amhä  “nós somos”

2 attha “vós sois”

3 santi “eles são”

2.3.2 — Formas Infinitas.

(i) Particípio presente ativo: é formado pela adição do sufixo –nt ou –nta ao radical
do pres. O sufixo médio –mäna é também bastante comum e tem signific ado ativo, exceto
quando adicionado ao radical passivo que, no caso, seu significado é passivo. Há também
um sufixo –äna. Estes são flexionados como substantivos que terminam em –a (fem. –ä)
e em –nt.

Exemplos: gacchant (nom. gacchaî) “indo, ao andar, tendo ido”
samäna “sendo, tendo sido”
kayiramäna  “sendo feito, tendo sido feito”
karonta “fazendo, tendo feito”
sayäna “deitando, tendo deitado”

(ii) Particípio passado: usualmente termina em –ta, às vezes em –na. O significado
é passivo, embora essa regra não seja estritamente observada.

Exemplos: gata “ido” (às vezes, temos que traduzir: quando ele vai)
suta “ouvido”
laddha “recebido”
vutta “dito”
uppanna “produzido”
nisinna “sentado”
ächanna “coberto”
puììha “questionado”, mas tb. “tendo perguntado”

(iii) Particípio futuro passivo: é formado por meio de dois sufixos diferentes: –tabba
e –anïya.

Exemplos: veditabba “a ser conhecido/sabido”, “devia/deveria ser…, haverá
de ser… (todos os outros exemplos seguem essas formas) 

pahätabba “a ser abandonado”
karanïya “a ser feito”
labhanïya “a ser atingido”

(iv) Infinitivo: termina em –tuî ou –ituî. Seu significado é principalmente ativo,
mas com freqüência terá que ser traduzido pelo passivo.

Exemplos: carituî “mover-se”; gantuî “ir”
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(iv) Futuro

sing. 1 labhissämi “eu receberei”

2 labhissasi “tu receberás”

3 labhissati “ele receberá”

pl. 1 labhissäma “nós receberemos”

2 labhissatha  “vós recebereis”

3 labhissanti “eles receberão”

(v) Condicional
(Formado do radical do futuro pela adição do pref. –a; desinências são as
mesmas do aoristo)

sing. 1 alabhissaî “eu receberia”, “teria/t ivesse recebido”, se eu fosse receber/recebido”

2 alabhissa “tu receberias”, “ter ias/t ivesses recebido”, “se tu fosses receber/recebido”

3 alabhissa “ele/ela receberia”, “ter ia/tivesse recebido”, “se fosse receber/recebido”

pl. 1 alabhissäma “nós  receber íamos”, “ teríamos/t ivéssemos recebido”,  “se fôssemos…”

2 alabhissatha “vós receberíe is” ,  “teríe is/ t ivésse i s receb ido”,  se  fôsse is…”

3 alabhissaîsu “e les  receber iam”,  “ ter iam/t ivessem receb ido”,  “se  fossem…”

(vi) Aoristo

Existem 3 tipos básicos de aoristo (v. 2.2.4.ii acima). O aumento a– é comum, mas
não necessário. Cada aoristo terá que ser aprendido à medida que ocorrem nos textos;
mas os básicos são dados nas tabelas dos paradigmas de conjugação. O aorista é quase
sempre ativo, mas existem exemplos de aoristo que é formado a partir do radical passivo
e tem sentido passivo: vimucci “foi liberado/libertado”. Dois tipos de conjugação serão
exemplificados.

sing. 1 agamisaî, agamiî “eu fui” agamaî “eu fui”

2 agami “tu fostes” agamä “tu fostes”

3 agami “ele/ela foi” agamä “ele/ela foi”

pl. 1 agamimha  “nós fomos” agamäma, agamamha “nós fomos”

2 agamittha  “vós fostes” agamatha,  agamattha  “vós fostes”

3 agamisuî, agamiîsu “eles foram” agamuî “eles foram”

(vii) Perfeito (pretérito)

Conforme já explicado (2.2.8, acima), poucos verbos neste modo sobraram; um deles
é äha “ele disse”.
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Há um uso especial do vocativo dessa palavra: dirigem-se ao rei como mahäräja  ou
deva. Radical em palavras compostas: räja–. 

addhan “via, estrada”, “(fig.) tempo”

Singular Plural

Nom. addhä addhä

Acus. addhänaî (freq. usado como adv.
para o tempo transcorrido)

Instr. addhunä

Gen. addhuno

O resto não é usado. Dois radicais, addhäna– assim como addha–, são usados em
palavras compostas.

Muddhan “cabeça; topo” é flexionado como attan. A palavra pode ser vista como
poética ou elevada.

Formas de um radical puman “homem”, seguindo a declinação de addhan, são
extremamente raras, e a palavra pode ser vista como poética (ela é também flexionada de
acordo com a declinação em –a sobre o radical puma–).

Dois outros substantivos masculinos em –an, san “cachorro, cão” e yuvan
“juventude” têm a forma nominativa singular de sä e yuvä. Nenhuma outra forma desta
declinação ocorre. No lugar de san um radical suÄa– é usado, flexionado de acordo com
a declinação em –a.

Alguns substantivos neutros  (raramente) têm f lexões usando o radical –an ao lado
daqueles de declinação em –a. Do radical kamman “ação”, temos:

Singular Plural

Nom.
Acus.

kamma kammäni

Instr. kammunä, kammanä
(no pl. a flexão é pela
declinação em –a)

Dat.
Gen.

kammuno

Abl. kammunä, kammanä

Loc. kammani

(v.c) Declinação dos radicais em –as:

Substantivos que terminam em as são ao mesmo tempo masculinos e neutros. As
formas neutras são muito raras e o que encontramos nos textos são na maioria suas formas
masculinas no singular.
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manas “mente”

Singular Plural

Nom. mano, manaî (nt.) mano, manaî
     (todos)

Acus. mano, manaî

Instr. manasä, manena
(o resto como na declinação em
-a)

Dat. & Gen. manaso, manassa

Abl. manasä, manasmä

Loc. manasi, manamhi, manasmiî

(vi) Declinação dos radicais em –in.

O sufixo –in adicionado aos radicais substantivos que terminam em –a ou –ä
formam adjetivos possessivos ou (mais raramente) substantivos especializados a partir do
mesmo. Assim, de saññä, percepção,  é formado o radica l saññin “que tem percepção”,
“senciente”, flexionado como a declinação em -i, exceto para a forma do locativo singular:
saññini; voc.: saññi; neutro: (extremamente raro) declinações como akkhi acima. 

Esses possessivos aparecem freqüentemente como membros finais em palavras
compostas.

Masculino Feminino

Singular Plural Singular Plural

Nom. saññï saññino
    (todos)

saññïnï saññïnï
     (todos)

Voc. saññi saññini

Acus. saññinaî saññiniî

Instr. saññinä saññïhi saññiniyä
     (todos)

(loc.tb. saññiniyaî)

saññinïhi

Dat. & Gen. saññino saññïnaî saññinïnaî

Abl. saññinä, saññis-
mä, saññimhä

saññïhi saññinïhi

Loc. saññini, saññis-
miî, saññimhi

saññïsu saññinïsu

sakhin “amigo”

Singular Plural

Nom. sakhä sakhäro
    (todos)

Voc. sakha, sakhä
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2.3.1 — Formas Finitas.

 Verbo: labhati [labh + a] “receber, obter”.

(i) Presente indicativo, ativo, passivo e médio.

Pessoa Ativo Passivo Médio

sing.  1 labhämi “eu recebo” labbhämi “sou recebido” labhe

2 labhasi “tu recebes” labbhasi “tu és recebido” labhase

3 labhati “ele recebe” labbhati “ele é recebido” labhate

pl. 1 labhäma “nós recebemos” labbhäma “nós somos recebidos” labhamhe

2 labhatha “vós recebeis” labbhatha “vós sois recebidos” labhavhe

3 labhanti  “e les  recebem” labbhanti  “eles são recebidos” labhante, labhare

Nota:  O pres. é  também , às vezes,  usado n o mod o narra tivo: “eu re cebi”, etc.

(ii) Imperativo

 sing. 1  labhämi “que eu receba”

 2  labha, labhähi  “recebe! (tu)”; na… “não recebas! (tu)”

 3  labhatu “que ele receba”

 pl. 1  labhäma “que nós recebamos”

2  labhatha “recebei!”

3  labhantu “que eles recebam”

Nota:  O neg.  do im per.  pod e se r con stru ído,  segu indo  o ex emp lo dado acima para sing. 2ª pess.

  neg.  

(iii) Optativo

sing. 1 labheyyaî, labhe, labheyyämi “eu deveria (podia, possa) receber”

2 labhe, labheyya, labheyyäsi “tu deverias receber”

3 labhe, labheyya, labheyyäti “ele/ela deveria receber”

pl. 1 labhema, labhemu, labheyyäma “nós deveríamos receber”

2 labhetha, labheyyätha “vós deveríeis receber”

3 labheyyu “eles deveriam receber”

Nota:  No 3º sing. uma terminação média –etha é  encontrada também.
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c) usado com man “pensar”, 
expressando o que se 
pensa (pres.), pensou-se 
(passado) ou poderia 
pensar (opt.) em fazer ou 
adequado para ser feito

d) como substantivo

e) como adjetivo

upasaîkamitabbaî maññeyya   “ele pode 
pensar que esta (assembléia) deva ser 
aproximada/abordada/visitada”, “ele 
poderia considerar isto como merecedora 
de ser visitada”

pure vacanïyaî pacchä avaca   tu disseste 
por último o que deveria ser dito 
primeiro

ramanïyo pabbato   a montanha é deliciosa

2.3 Conjugação dos verbos.

Existem 7 diferentes conjugações em páli, que são chamadas dhätugaÄas “grupos de
raízes”. Os gramáticos clássicos representam raízes com uma vogal eufônica final, mas esta
é freqüentemente elidida ou modificada antes de um sinal conjugativo [ou sinal temático].
Cada conjugação tem um ou mais sinais conjugativos [sinais temáticos] diferentes, que vêm
entre a raiz e a terminação [desinência] verbal; a essa raiz + sinal dá-se o nome de “base”
(tema, em português).

Cada um dos 7 grupos de raízes pode ser conjugado de acordo com os 8 modos
acima dados.

Mas, raízes de alguns grupos não são conjugados no 4º, 5º, 6º e 8º modos. Um
exemplo para cada um dos grupos, junto com seu sinal conjugativo, é dado a seguir.

Raiz Sinal conj. Verbo

(1) Bhù (ser) +   a  + ti = bhavati (é; vem a ser; [ser; existir]   
(2) Rudha (obstruir) + î-a + ti = rundhati (obstrui [obstruir])
(3) Divu (jogar) +   ya + ti = dibbati (joga [jogar])
(4) Su (ouvir) +  Äo, uÄä + ti = suÄoti (ouve [ouvir])
(5) Ki (comprar) +  Ää + ti = kiÄäti (compra [comprar])
  Su (ouvir) +  Ää + ti = suÄäti (ouve [ouvir])
(6) Kara (fazer) +   o + ti = karoti (faz [fazer])
    Kara (fazer) + yira + ti = kayirati (faz [fazer])
(7) Cura (roubar) +   e + ti = coreti (rouba [roubar])
    Cura (roubar) + aya + ti = corayati (rouba [roubar])

Raízes monossilábicas como bhù não se desprendem da sua vogal. Esta é fortalecida
antes do sinal conjugativo (v. 2.2.1.b — Derivação, acima).

Não é necessário para o principiante ou simples consulente aprender como essas
bases são formadas; estas serão sempre dadas no presente dicionário.

Os paradigmas de conjugação básica são dados no Apêndice - Tabela III.2.3.a/b

A seguir damos exemplos de conjugação de verbos.
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Acus. sakhäraî, sakhaî

Instr. sakhinä sakhärehi

Dat. & Gen. sakhino sakhïnaî, sakhänaî

Abl. sakhinä, sakhärasmä sakhärehi

Loc. sakhe sakhäresu

(vii) Declinação de substantivos em –r (ou –ar).

Existem dois tipos de substantivos com o radical em –r: Substantivo-agente e
substantivo de relacionamento (veja 1.4.5. abaixo). A flexão desses substantivos de
relacionamento difere da de “substantivos-agentes”. O substantivo de relacionamento
bhätar e o substantivo-agente satthar são flexionados como segue:

bhätar “irmão”; satthar “preceptor, instrutor”

Singular Plural Singular Plural

Nom. bhätä bhätaro satthä satthäro

Voc. bhäta, bhätä bhätaro satthä, sat the satthäro

Acus. bhätaraî bhätaro,
bhätare

satthäraî satthäro

Instr. bhätarä bhätarehi,
bhätùhi

satthärä, 
satthunä

(satthärehi)

Dat.
Gen.

bhätu, bhätuno,
bhätussa

bhätaränaî,
bhätänaî,
bhätùnaî

satthu, 
satthuno,
satthussa

(satthäränaî)

Abl. bhätarä bhätarehi,
bhätùhi

satthärä (satthärehi)

Loc. bhätari bhätaresu,
bhätesu

satthari (satthäresu)

(Do plural de satthar, só é usado geralmente o nom., voc., e acus. junto com o
singular do satthar, que é usado como epíteto de Buda).

Nota: Alguns substantivos são considerados pelos antigos gramáticos e por aqueles
contemporâneos que seguem a tradição como terminando em -u: bhätu (irmão), nattu
(neto), satthu (preceptor), bhattu (marido), vinetu (instrutor), dätu (que dá, doador), mätu
(mãe), dhïtu (filha) —, enquanto os modernos filólogos os consideram como terminando
em -r  (bhätar, nattar, satthar, bhattar, mätar, etc.). 

Na nossa gramática seguimos a tendência moderna (O dicionário da Pali Text Society
já segue esta tendência). Todavia, o leitor deve-se lembrar de que, ao consultar um
substantivo no dicionário, deverá procurá-lo sob sua forma radical (p.ex. satthar),
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enquanto que nos textos ele só encontrará suas formas flexionadas, como bhätä, satthä,
etc. O leitor terá que conhecer as formas radicais das palavras para saber o que procurar
nos dicionários. Esta dificuldade só existe com radicais consonantais; mas, as tabelas
incluídas na presente obra facilitarão e solucionarão este problema.

1.4.4 Comparação

São dois os graus do adjetivo: o comparativo e o superlativo.

O comparativo é geralmente resultante da comparação de uma qualidade entre dois
ou mais elementos. A comparação indica que a qualidade de um pode ser igual, superior
ou inferior àquela de outro ou outros seres ou que num mesmo ser certa qualidade pode
ser igual, superior ou inferior a uma outra qualidade que possui.

Semanticamente, o superlativo indica que um ser apresenta determinada qualidade
em elevado grau.

Comparação é efetuada pelo uso de certos sufixos adicionados aos radicais de
adjetivos e, ocasionalmente, a indeclináveis. O sufixo usual é tara, e seu significado inclui
tanto o “comparativo” quanto o “superlativo” de acordo com o contexto. O sufixo pode
ser adicionado direto a qualquer radical que termina em vogal. Radicais consonantais
podem ser usados adicionando primeiro ”a”. Adjetivos comparativos em tara são
flexionados similarmente a outros adjetivos em –a (fem. ä).

Exemplos:

garu “pesado” garutara “mais pesado”
dassanïya “belo” dassanïyatara “mais belo”, “belíssimo”
paÄïta “delicioso” paÄïtatara “mais delicioso”, “muito delicioso”
vaÄÄavant “bonito” vaÄÄavantatara “mais bonito”, “muito bonito”
      (radical consoanta l)

Comparativos são construídos com o ablativo da palavra que denota aquilo com que
a comparação é feita: imamhä… phalaî… paÄïtataraî “uma fruta mais deliciosa do que
esta”. O indeclinável ito, “disto”, “do que isto”, é às vezes usado em comparação. Quando
o sentido é superlativo, o ablativo (= “de”, “do que”) é substituido pelo genitivo (= gen.
partitivo, o sentido sendo “o melhor de”, “o melhor entre”): nesaî… dassanïyataro, “o
mais belo (belíssimo) entre eles”.

Alguns comparativos usam outros sufixos. Enquanto tara é adicionado a qualquer
radical, dois sufixos especiais — um usualmente comparativo e o outro usualmente
superlativo —, são usados quando a derivação é feita a partir de uma raiz. Estes são i(ï)ya,
i(ï)yya (comparativo) e iììha (superlativo), flexionados como adjetivos em –a (fem. ä).
Somente uns poucos destes são comumente usados:

kaÄ (khudda — kaÄiììha
(“decréscimo”) “pequeno”, — “mais jovem”

“menor”) “juveníssimo”
ja (“aumento”) (vuëëha — jeììha “mais velho”

“velho”, “velhíssimo”
“mais velho”) “(o mais) sênior”
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5. Particípio Presente (ativo) (Missakiriyä) (v.tb. Gerúndio)
   [corresponde ao Gerúndio (simples e comp.); é usado como Adjetivo]

Expressa ação que ocorre
simultaneamente com a ação
principal da frase.

kälaî karonto avoca   findando (ao   findar) 
o tempo, disse (quando estava 
morrendo/em morrendo disse)

satto… ittha ttaî ägato samäno   um ser… 
que tendo vindo a este mundo

eke samaÄabrähmaÄä… pañhaî puììhä 
samänä   alguns ascetas e brâmanes… 
sendo/havendo sido inquiridos com uma 
pergunta 

Buddhacakkhunä lokaî volokento   
escrutando o mundo com o olho de 
Iluminado

6. Modo Passivo

a) pres.ind.passivo 
Kammapada

b) passado passivo
c) part.pres. passivo
d) verbo auxiliar + part.pass 

= passivo

e) passivo do futuro

esä taÄhä pahïyati   este anelo é 
abandonado

bhojanaî dïyati   a refeição é dada
haññiîsu   eles foram mortos
kayiramäna    sendo feito
saññä ca vedanä ca niruddhä honti   as 

sensações e percepções estão cessadas 
(cessaram)

pahïyissati   será abandonado

7. Particípio Futuro Passivo (Kicca)
   [sentido de Imperativo ou Optativo]
   (“isto deve/deveria ser feito”, “isto havia de ser feito”, “isto pode ser feito”)

a) como impessoal passivo

b) construção perifrástica

te vo bhävetabbä   eles devem ser 
desenvolvidos por ti

iminä… pariyäyena veditabbaî   isto 
deveria ser verificado por este meio

kathaî paìipajjitabbaî   como é que se 
deveria proceder?

maggo kho me gantabbo bhavissati   
deveras o caminho haverá (terá) de ser 
caminhado/ percorrido por mim (= eu 
terei que andar ao longo do caminho)

n'amhi kena ci upasaîkamitabbo   não 
devo ser aproximado/visitado/abordado 
por ninguém
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em compostos:
gantukäma (manussa)   (um homem) que 

deseja ir

2. Gerúndio (Pubbakiriyä)  (v.tb. Part.pres.)

a) É invariável. Expressa 
uma ação que precede a 
ação do verbo principal.

b) ação que teve começo 
antes da indicada no verbo 
principal e ainda continuou

c) ação simultânea ao verbo 
principal

d) ação posposta ao verbo 
principal

te 'haî upasaîkamitvä evaî vadämi   
aproximando-me (tendo me aproximado) 
deles assim eu falo (= após ter-me 
aproximado…)

cetasä… pharitvä viharati   ele permanece 
permeando… com sua mente

3. Particípio Passado (passivo)

a) = pret.perf. composto 
(passivo)

b) = pret.perf. enfático

c) verbo passivo (construção 
perifrástica)

mayaî… upasaîkantä   “nós nos 
aproximamos”, “nós temos nos 
aproximado” (nós somos/estamos 
chegados a/aproximados de)

kilanto 'smi   estou cansado
so 'mhi etarahi… mutto   agora sou/estou… 

libertado
tena kho pana samayena Jïvako… 

tunhïbhùto nisinno hoti   por aquele 
tempo J. está/estava sentado em silêncio  

d) verbo passivo impessoal 
(bhäva)

e) verbo passivo como adj.

f) como substantivo
g) como adjetivo

evaî me sutaî   “assim foi ouvido por 
mim”, “assim eu ouvi”

mayä ime sattä nimmitä   “por mim estes 
seres foram/tem sido criados”, “eu tenho 
criado/criei estes seres”

bhäsitaî   (o falado); “fala”, “dito”
kupita   zangado       diììha   visível, visto

4. Particípio Passado (ativo)

a) como verbo

b) como adjetivo

gahapatissa… bhojanaî bhutävissa   de 
um dono-de-casa… que tem/tinha 
(há/havia) comido uma refeição

bhuttävin   tendo/havendo comido
bhuttävin   que tem comido
vijitävin   que tem/tinha conquistado
vusittavant   que tem vivido (bem)
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päp päpa “mau” — päpiììha “o pior”
päpïya “pior”

bhù (bahu “muito”) —     __
bhiyya “mais”

(sirï) (kalyäÄa “bom”)
seyya “melhor” — seììha “o melhor”

Alguns desses são usados em certas formas como indeclináveis (advérbios): bhiyyo,
“mais”; seyyo, “melhor”.

Um sufixo superlativo tama é raramente visto exceto no pronome katama, “qual
um?” (usado no plural também). O significado é “qual dessas coisas?”, ou “qual de todas
as coisas possíveis (indefinido)?”.

1.4.5 Vários tipos de substantivos

(i) Substantivos-agentes e substantivos de ação.

Dois tipos de substantivos têm um radical em ar. De uma raiz, adicionando o
sufixo tar um substantivo é formado que significa o agente que pratica a ação implicada
pela raiz ( ou pela raiz com prefixos). Às vezes, a vogal ”i” é inserida entre a raiz e o
sufixo. Assim, de bhäs “falar”, temos bhäsitar “orador, locutor”; de saî–dhä “instaurar
a paz”, temos sandhätar “pacificador”; e do säs “ensinar”, temos satthar “instrutor,
preceptor, mestre” (aqui s + t torna-se tth). Tais substantivos podem também ser formados
de radicais causativos com significado causativo: sävetar, de (s)su (säveti) “que faz ouvir”,
“anunciador, recitador”; viññäpetar, de vi-(ñ)ñä (viññäpeti) “causador de discernimento”,
“intimidador”. Esses substantivos são chamados “substantivo-agente”: às vezes podem ser
usados como particípios, tomando um paciente (“objeto”). Um grupo de substantivos
indicando relacionamento familiar, tais como pitar “pai”, mätar “mãe”, bhätar “irmão”,
etc., têm o mesmo radical.

O substantivo-agente pode ser usado no caso nominativo como um atributo do
agente nominativo, concordando com ele em número, e seu paciente (“objeto”) pode estar
ou no caso acusativo ou no de genitivo (“genitivo objetivo”). Ele pode expressar a principal
ação de uma frase, com o verbo hoti “ser” entendido ou expresso; ele pode exprimir a
ação de uma oração subordinada, ou pode exprimir meramente um atributo do agente.

Exemplos:

tathägato… väcaî bhäsitä ahosi, “o tathägata… foi o falante da fala (discurso)
(acus.)”.

ahaî… mantänaî dätä, tvaî mantänaî paìiggahetä, “Eu sou… o doador
dos textos sagrados, tu és o receptor (recipiente) dos textos sagrados (gen.)”.

iti bhinnänaî va sandhätä, “assim (ele é) um pacificador aos (gen.) que estão
divididos”.

tattha n’ atthi hantä vä ghätetä vä sotä vä sävetä vä, “lá não há matador
nem causador de matança nem ouvinte nem recitador”.

bhavissanti vattäro, “haverá falantes/oradores”.
ito sutvä na amutra akkhätä imesaî bhedäya, amutra vä sutvä na imesaî

akkhätä amùsaî bhedäya, “tendo ouvido (algo) aqui o não relata acolá
com o fito de causar dissensão entre estas (pessoas), ou tendo ouvido (algo)
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acolá o não relata a (gen.) estas com o fito de causar dissensão entre aquelas
(pessoas)” (amùsaî é plural genitivo do pronome [deíctico] amu- “ele”,
“isso, essa”, “acolá” , “aquele lá” [mais remoto], que se relaciona com idaî
assim como amutra se relaciona com idha ou ettha. Veja 1.5 Pronomes).

ahan tena samayena purohito brähmaÄo ahosiî tassa yaññassa yäjetä,
“naquela época eu era o supremo sacerdote que executou aquele sacrifício
(gen.)”.

tatr’ assa doväriko paÄëito viyatto medhävï aññätänaî niväretä ñätänaî
pavesetä, “lá pode haver um zelador astuto, inteligente e sábio (que)
manteve afastados os estranhos (e) permitiu entrada de conhecidos”.

siyä kho pana bhoto rañño mahäyaññaî yajamänassa ko cid eva vattä,
“mas alguém pode dizer de sua majestade o rei sacrificando um grande
sacrifício…”.

abhijanäm’ ahaî bhante imaî pañhaî aññe samaÄabrahmaÄe pucchitä,
“eu estou ciente de ter feito esta pergunta a outros brâmanes e ascetas”.

Substantivos de ação:

Substantivos que expressam uma ação, tais como os que terminam em -ana (p.ex.
dassana, “visão, vista”), às vezes tomam um paciente (“objeto direto” da ação) no caso
acusativo ou genitivo (“genitivo objetivo”). Esses “substantivos de ação” podem tomar
também um (agente) “subjetivo” no genitivo ou no instrumental. Nessas construções, o
substantivo de ação amiúde (mas não sempre) aparece no caso dativo, exprimindo
propósito, e pode ser comparado ao infinitivo. Ele pode aparecer também no acusativo
como representando o objetivo da ação principal (com seu próprio objetivo no genitivo).

Exemplos de substantivos de ação com pacientes no acusativo:

mayaî bhavantaî Gotamaî dassanäya idh’ upasaîkantä, “viemos aqui
para  ter uma vista do (= para ver o) honrado Gotama”.

dùra vat’ amhä ägatä tathägataî dassanäya, “deveras viemos de longe para
ter uma vista do (= para ver o) tathägata”.

kathaî savanäya, “para ouvir (alguma) conversa”.

Para mais detalhes sobre substantivos de ação, veja Tabela III.1.4.1. (e) Caso genitivo,
e (f) Caso dativo (pág. 53).

(ii) Substantivos abstratos.

São formados pela adição dos sufixos –tä (sempre fem.) ou –tta(î) (quase
sempre nt.) aos radicais existentes (< = deriva do radical).

devatä (‘deidade”, “qualquer ser divino” — seja “deus” ou seja “deusa”) < devo
vepullatä (“abundância”) < vepullaî
itthattaî (“este mundo”, lit. “o ser assim, assimidade”) < itthaî
nänattaî (“variedade”, “diversidade”) < nänä
mandattaî (“ineptidão”) < manda
sattattaî (“existência”, “estado de ser”) duplo abstarato < sant + tta + –tta

(iii) Substantivos secundários (incluindo adjetivos).

Outros substantivos secundários são formados pelos sufixos Äa (i.é., –a, que se
o radical já termina em a não introduz mudança; o Ä aqui representa o expoente), Äeyya
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7. Condicional (Kälätipatti)
 [corresponde ao Futuro do Pretérito e ao Subjuntivo]

a) expressa ações posteriores 
à época de que se fala 
(v. II.d)

b) expressa futuro relativo a 
algo que é passado

c) eventos hipotéticos que não
se realizaram e que prova- 
velmente não se realizarão

d) indica hipótese que não 
aconteceria no passado 
(v. II.a)

e) hipóteses falsas ou impos- 
síveis; dúvida, suposição 
inviável

olokessaî   eu vigiaria
sakkä… abhavissa   seria… possível
n'etaî abhavissa kallaî vacanäya   não 

seria apropriado dizer isto…

…alokessaî   …eu teria vigiado (se…)

viññaÄaî va hi… vocchijjissatha… api nu 
kho näma-rùpaî… äpa jjissatha   porque
se a consciência… fosse suprimida… um 
corpo senciente teria surgido/teria sido 
produzido/surgiria?

oläriko ca hi Poììhapäda attä abhavissa 
rùpi…  porque, P., se tua alma fosse 
grossa, material…

imäya ca Kassapa… sämaññaî… 
abhavissa… dukkaraî… n'etaî 
abhavissa kallaî vacanäya… sakkä 
ca pan'etaî abhavissa kätuî 
gahapatinä…   se, K., …ascetismo fosse 
uma dura tarefa… não seria apropriado 
dizer isto… Ademais, isto seria possível 
para um dono-de-casa fazer…

B — Formas de verbos infinitos 

1. Infinitivo Impessoal (Tum-Paccayanta)

É usado como invariável.
Expressa propósito e é intercam-
biável com o dativo de propósito;
também expressa probabilidade.

ativo:
evaî arahati bhavituî   merece ser assim
sakkä nu kho… paññapetuî   é possível… 

definir?
bhikkhù… alaî… dhammaî desetuî   

bikshus aptos… a ensinar o Darma

passivo:
kulaputtena upasaîkamituî   a ser 

aproximado/abordado por pessoa 
respeitável
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B – Composto
a) repetição de um ato ou 

a sua continuidade até 
o pres. em que falamos

desesiî   eu tenho ensinado

Nota 1: Pret.perf. simples, denotador de uma ação completamente concluída, 
afasta-se do presente; o pret.perf. composto, expressão de um fato 
repetido ou contínuo, aproxima-se do presente.

Nota 2:   (a) O pret.imperf. exprime o fato passado habitual; o pret.perf., o não 
habitual. 

    (b) O pret.imperf. exprime a ação durativa, e não a limita ao tempo; o 
pret. perf. indica a ação momentânea, definida  no tempo.

5. Perfeito (ou Passado indefinido) (Parokkhä)

[corresponde ao Pretérito-mais-que-perfeito]

a) ação que ocorreu antes 
de outra ação já passada 
(fato) (v. 2.b)

b) ação supostamente a 
ser completada antes 
de outra ter começado 
(suposição)

tena kho pana samayena puriso kälakato 
hoti   naquele tempo o homem morrera/ 
tinha morrido.

6. Futuro do Presente (Bhavissantï)

A – Simples
a) indica fatos certos, 

prováveis ou hipotéticos

b) determinação ou 
decisão (1ª pessoa)

imassa jayo bhavissati   a vitória será sua
dukkhass'antaî karissanti   eles porão fim 

ao sofrimento
sace ahaî… labhissämi, saîvibhajissämi    

se eu… obtiver, eu o partilharei

c) obediência a uma lei da 
Natureza; hábito

d) arrependimento; desa- 
provação ou indignação 
(usualmente começa com 
kathaî hi näma… 
“como é que ele pode…)

e) perplexidade, surpresa, 
admiração

…nikkhipissanti   (todos os seres) morrerão 
(lit. descansarão [seu corpo])

kiî ev'idaî bhavissati   o que será isto?

B – Composto
a)  indica ação futura que 

estará consumada antes 
de outra

maggo kho me gantabbo bhavissati   “o 
caminho será percorrido por mim” = 
“percorrerei o caminho”
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(i.é., –eyya), (Ä)ika, (Ä)iya, (Ä)aka, (Ä)ya, ima, ssa e outros, com o fortalecimento da
primeira vogal da palavra. Eles são extremamente comuns e são geralmente listadas nos
vocabulários como palavras independentes. Eles podem ser substantivos ou adjetivos. Neste
último caso, a forma feminina usualmente tem seu radical em –ï. A seguir damos alguns
exemplos desses substantivos e adjetivos.

akälika (“intemporal”) < a + kälo + (Ä)ika
aììhaÅgika (“óctuplo” < aììha + aÅgaî + (Ä)ika
äkiñcaññaî (“o nada”) < a + kiî + cana (= ci) + (Ä)ya
änañcaî (“infinitude”, “infinito”) < a + anto + (Ä)ya
änupubba (fem. änupubbï) (“sistemático”) < anupubba + (Ä)a
äbädhika (“doente”) < äbädho + (Ä)ika
äraññaka (“que vive na floresta”) < araññaî + (Ä)aka
ärogyaî (“saúde”) < a + rogo + (Ä)ya
äsabha (fem. äsabhï ) (“arrojado/audaz”, lit. “como touro”) < usabho (“touro”)

+ (Ä)a (alongamento irregular)
ehipassika (“verificável”) < ehi (“vem!”) + passa (“vê!”) + (Ä)ika
opanayika (lit. “conducente a”) < upanayo + (Ä)ika
Kosinärako (“habitante de Kusinärä”): sufixo (Ä)aka
gamma (“vulgar”) < gämo + (Ä)ya (ä encurtada antes de conjunto)
gäravo (“respeito”) < garu + (Ä)a
gelaññaî (“doença”) < giläna + (Ä)ya (com assimilação, ny > ññ)
dhamma (fem. dhammï) (“doutrinal”) < dhammo + (Ä)ya (com assimilação, 

y  > m)
Päìaligämiyo (“habitante de Päìaligämo”): sufixo (Ä)iya
majjhima (“médio”) < majjha + ima
säpateyyaî (“propriedade”) < sa (“próprio”) + pati (“senhor”) + (Ä)eyya
somanassaî (“regozijo”) > su + manas + ssa

Às vezes, a distinção dessas palavras derivadas somente pode ser inferida pelo
contexto. P.ex., Gotamo (clã) = Gotamo (o antepassado do clã) + (Ä)a.

1.4.6 Numerais

A — Numeral Cardinal.

  1. eka (= ekaî)
  2. dvi (= dve)
  3. ti (= tayo)
  4. catu (= cattäro)
  5. pañca
  6. cha
  7. satta
  8. aììha
  9. nava
10. dasa
11. ekädasa
12. dvädasa; bärasa
13. teèasa; terasa
14. cuddasa; catuddasa

15. paÄÄarasa; pañcadasa
16. soèasa
17. sattarasa; sattadasa
18. aììhärasa; aììhädasa
19. ekùnavïsati
20. vïsati
21. ekavïsati
22. dvävïsati; bävïsati
23. tevïsati
24. catuvïsati
25. pañcavïsati
26. chabbïsati
27. sattavïsati 
28. aììhavïsati
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29. ekùnatiîsati
30. tiîsati; tiîsä
31. ekatiîsati
32. dvattiîsati; battiîsati
33. tettiîsati
39. ekùnacattäèïsä
40. cattäèïsati; cattäèïsä
49. ekuÄapaññäsä
50. paññäsä; paÄÄäsä; paññasati;

 paÄÄäsat
59. ekùnasaììhi
60. saììhi
62. dvesaììhi; dväsaììhi; dvisaììhi
69. ekùnasattati
70. sattati
79. ekùnäsïti

 80. asïti
 82. dveasïti; dväsïti; dviyäsïti
 83. teasïti; tiyäsïti
 84. caturäsïti
 89. ekùnanavuti
 90. navuti
 92. dvenavuti; dvänavuti; dvinavuti
 99. ekùnasataî
100. sataî
1.000. sahassaî
10.000. dasasahassaî
100.000. satasahassaî; lakkhaî
1.000.000. dasalakkhaî
10.000.000. koìi
100.000.000. dasakoìi
1.000.000.000. satakoìi

Notas: Para declinação dos numerais, veja “Apêndice — Tabela III.1.4.2.p”.

Alguns desses numerais tomam todos os gêneros, e alguns têm seus próprios.

Os radicais eka, ti, catu são de todos os gêneros e flexionam-se diferentemente em

cada gênero.

Os radicais dvi e aqueles desde pañca  até aììhärasa não demonstram diferentes

flexões em gêneros diferentes, embora eles tomem todos os gêneros.

De vïsati até navuti  os  números  são femin inos .  Ass im é também koìi.

Os radicais sata, sahassa e os compostos que terminam com eles são neutros.

Eka (um) só tem fo rmas  singular es. As f orma s plurais  são usadas para expressar o

significado “alguns”; p.ex., eke manussä  “algumas pessoas”.

Os radicais desde dvi até aììhärasa só têm formas no plural. De vïsati até nav uti e

de sata até koìi estão no singular. Mas, eles tomam a forma plural quando se

torna necessário m ostrar quantidad es separadas; p.e x., cattäri satäni “quatro

(quantidades) de cem”.

Numerais são, na maior parte, usados como adjetivos.

B — Numeral Ordinal.  

paìhama = primeiro
dutiya = segundo
tatiya = terceiro
catuttha = quarto
pañcama = quinto
chaììha = sexto
sattama = sétimo
aììhama = oitavo
navama = nono
dasama = décimo
ekädasama = décimo primeiro
dvädasama = décimo segundo

terasama = décimo terceiro
cuddasama = décimo quarto
vïsatima = vigésimo
tiîsatima = trigésimo
cattäèïsatima = quadragésimo
paÄÄäsatima = qüinquagésimo
saììhima = sexagésimo
sattatima = setuagésimo
asïtima = octogésimo
navutima = nonagésimo
satama = centésimo
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b) leve ordem, injunção forte

c) possibilidade (após a expr. 
idiomática) ìhänaî… 
vijjati yaî… existe o caso 
de que… (optativo do 
verbo)

d) requisitos, desejos, 
convites, intenção

e) com invariáveis (adv., etc.); 
com verbo as etc.

anacchariyaî kho pan'etaî, yaî manus- 
sabhùto kälaî kareyya   mas isto não é 
surpreendente, que um ser humano finde 
seu tempo (venha a morrer)

yathä… vyäkaroti taî… äroceyyäsi   
conforme ele explica, assim… reportes 
(haverias/terias de reportar)

dhamma pariyäyaî desessämi yena 
samannägato… vyäkareyya   ensinarei 
um curso de doutrina  por meio do qual 
alguém possa explicar

api, app   talvez (com optativo)
n'ässa kiñ ci… apphutaî assa   nenhuma 

parte disso… estaria inimpregnado / 
impenetrado

siyä…   poderia ser (que)…

4. Aoristo (a) 
(Pretérito Imperfeito (Hïyattanï))

a) passado descrito como 
presente

b) a 1ª entre duas ações 
simultâneas (“era… 
quando…”) (v. 4.a)

c) ação passada habitual 
ou repetida (imperf. 
freqüentativo)

evaî abhäsiî   assim eu falava

tena kho pana samayena puriso kälakato 
hoti   naquele tempo o homem estava 
morrendo 

d) fatos passados conce- 
bidos como contínuos ou 
permanentes

Uttara näma putto ahosi   o filho era 
chamado Uttara

tä… citä ahesuî   tanques de loto… eram 
construídos

4. Aoristo (b)

(Pretérito Perfeito) 

A – Simples
a) ação produzida em certo 

momento do passado (v. 
2.a)

evaî abhäsiî   assim eu falei



Gr.Dic - 96

Tabela III.2.2 — VERBOS : TEMPOS E MODOS

Tempos & Modos Exemplos

A – Formas de verbos finitos

1. Presente Indicativo (Vattamänä)

a) tempo pres.; fato atual

b) tempo indefinido; ações 
e estados permanentes: 
“verdades eternas” 
(pres.durativo)

c) um fato futuro mas 
próximo

d) fatos ocorridos no 
passado (pres. histórico 
ou narrativo

e) o que é habitual na vida 
ou caráter (pres. habi- 
tual ou freqüentativo)

f) duração de uma ação 
“até”

g) tempo futuro, fixo 
“quando”

puriso bhäsati   “o homem fala”, “o 
homem está falando”

puriso upasaîkamati   o homem se 
aproxima

canda äkäse äruhati   a Lua ascende no céu
manusso jïvati   o ser humano vive
devo cavati   o deva morre
devo amanusso hoti   o deva é um ser não-

humano
pakkamäma   “nós estamos indo embora”, 

“nós vamos embora”
atha evaî vadämi   então eu falo assim (… 

falei…)

mañce sayati   ele dorme na cama

yäva…

yadä…

2. Imperativo (Pañcamï)

a) ordens, proibições

b) exortações, convite, 
desejo

ehi   vá!, deves ir!     sunohi   escute!
vadehi   diga!, fale!    bhäsassu   fale!

upasamena… kumäro samannägato hotu   
que o príncipe esteja (venha a ser) 
dotado… com calma

3. Optativo (ou Potencial) (sattamï)
(Corresponde ao Futuro do Pretérito e ao Subjuntivo)

a) suposições, hipóteses sace… yäceyyäsi… atha… adhivaseyya   se 
tu pedires (pedisses), ele poderia aceitar 
(talvez ele aceitasse)
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O radical do numeral ti, “três”, é flexionado em 3 gêneros e usado como adjetivo.
Os numerais de 6 até 18 são flexionados e usados do mesmo modo que pañca (veja no
“Apêndice — Tabela III.1.4.3.p).

Nota. cha(è) “seis” (o è final só aparece em junção pegada como em compostos,
  p.ex., chaèaÅga–; ela é assimilada a uma consoante seguinte; em certos
   compostos a forma sa(è) é corrente).

Os numerais 20, 60, 70, 80 e 90 são usados como substantivos, são femininos sing.
e são flexionados como jäti.

Os seguintes numerais são substantivos neutros, eles usualmente são flexionados (no
sing.) como outros neutros em –a, mas podem ser usados também não declinados na
forma radical:

(t)tiîsa “trinta” (usualmente tt em compostos)
cattärïsa “quarenta” (também encontrado na forma feminina cattärïsä

flexionado como kathä)
paññäsa “cinquenta” (também –ä feminino)

Os restantes numerais intermediários são compostos, tendo as flexões usuais do
último membro:

ekavïsati 19 (ekùna = um menos que–) (ekùnapaññäsa 49)
dvävïsati 21 (eka [1] + vïsati [20]) (ekanavuti 91, e ekatiîsa(ti) 31)
tevïsati 23 (ti > te [3] + vïsati) 
tettiîsati 33 (ti > te(t) [com duplicação] + tiîsati [30])
catuvïsati 24 (caturäsïti 84, catucattärïsä 44)
pañcavïsati 25
chavïsati 26 (chattiîsa 36, com duplicação do t)
sattavïsati 27
aììhavïsati 28 (aììhasaì ìhi 68)
ekùnatiîsa 29

Numerais que são substantivos são geralmente usados apositivamente no mesmo caso
(mas sing.) que o substantivo a que eles se referem (cf. sata e sahassa). Eles podem formar
também compostos com esses substantivos.

Frações:

aëëho (masc. ou adj., também soletrado addho) “metade/meio”: aëëhayojanaî,
“meia légua”

upaëëha (adj. ou nt.) “metade/meio”: upaëëhaî divasaî, “meio dia”;
upaëëhapathaî, “metade do caminho” (adv.)

— “e meio” é expresso prefixando aëëha– ao seguinte maior numeral:
diyaëëho, “um e meio”; aëëhateyya, “dois e meio”; aëëhuëëha, “três e

meio”; aëëhateèasa, “doze e meio”.
— Para outras frações os ordinais são usados, e estes podem ser combinados

com bhägo, “parte”:
catuttha , “um quarto”; catutthabhägo, “uma parte de quatro = um quarto”.

A formação de numerais acima de 100 é algo fluido, e pode ser ilustrado pelos
seguintes exemplos.
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101–199 poderão ser formados fazendo compostos nos quais a quantia ímpar é
prefixada ao cem, justamente como em 21, etc. as unidades são prefixadas às dezenas.
No entanto, amiúde a palavra que especifica o que é enumerado, é inserida entre a quantia
ímpar e o cem:

saììhivassasata, 160 anos; chasaììhisata, 166

Alternativamente, o valor ímpar pode seguir o cem como uma palavra separada,
seguido de ca, “e”, como conectivo (este método é raro em prosa e pode ser caracterizado
como poético e elevado).

200, etc., são geralmente expressos por duas palavras (note a concordância: tïÄi,
etc., neutro):

dve satäni 200; tïÄi satäni  300; cattäri sa täni 400; pañca satäni  500

Aqui também compostos podem ser formados, embora o composto simples parece
ser raro (este estaria sujeito à confusão se for coletivo sing. ou parte de um composto
maior: dvisata = 102 ou 200, embora dvisatäni  seja mais claro). Freqüentemente, uma
construção com –matta (“medida”) é usada, incluindo os objetos enumerados, como
segue:

timattäni paribbäjakasatäni, “300 andarilhos (ascetas)”

201, etc., podem ser formados a exemplo de 101, etc., como um composto
incluindo um composto para os cens ou como grupos separados de palavras juntadas por
ca. No caso anterior, a construção regular é do tipo:

vïsatitivassasata–1 “320 anos”; cattärïsachabbassasta–1 “640 anos”
1

No Dïgha Nikäya  existem exem plos de compos tos maiores; p.ex ., v ïsatitivassasatäyukä

puttä , “filhos que têm 320 ano s de vida”. Em compo s to s  independentes  em –sata  nós

espe raría mo s o p lural –satäni.

Para 250, etc., há uma construção especial que usa a fração aëëha e o seguinte cem
maior:

aëëhateyyavassasatäni , “250 anos”

1.001, etc., podem ser formados da mesma maneira que o 101, etc. Note p.ex.:
aëëhateyyavassasahassäni, “2.500 anos”

2.000, etc., são formados como 200, etc.,:
dve sahassäni , “2.000"
ou na forma do composto dvevassasahassa–: cattäri sahassäni, “4.000"

Também encontramos um cômputo contínuo de cens acima de 1.000:
saddhiî tiîsamattehi paribbäjakasatehi, “com 3.000 (ascetas) andarilhos”
aëëhateèasäni bhikkhusatäni “1.250 bikshus”

Para as dezenas de milhares temos:
vïsati bhikkhusahassäni “20.000 bikshus” (pode ser escrito também em

composto com vïsati)
tiîsa bhikkhusahassäni “30.000 bikshus”
cattärïsa bhikkhusahassäni “40.000 bikshus”
saììhi bhikkhusahassäni “60.000 bikshus”
sattati va ssasahassäni “70.000 anos”
asïti vassasahassäni “80.000 anos”
(Todos esses podem ser escritos como compostos, com flexão plural)
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Verbos passivos formam radicais passivos com o sufixo ya ou i(ï)ya adicionado à raiz.
A raiz usualmente não é modificada e normalmente tem a mesma forma como no pp.
Raízes que terminam numa vogal amiúde perdem esta. As flexões são as mesmas do ativo.
É o radical que mostra se um verbo é ativo ou passivo. Raiz (p)pa-hä, presente indicativo
passivo (a vogal da raiz elidida):

Singular Plural

1ª pessoa
2ª pessoa
3ª pessoa

pahiyämi
pahïyasi
pahïyati

pahiyäma
pahïyatha
pahïyanti

O verbo simples hä (“abandonar”, “diminuir”) pode ter o radical não enfraquecido
häya.

Freqüentemente, o sufixo ya é assimilado à consoante final da raiz, e às vezes sua
presença é inferida meramente da aparente duplicação dessa consoante. outros passivos
são:

kar (fazer) karï-yati, isto é feito (i pode ser curto ou longo) 
kayirati

(ñ)ñä (saber) paññäyati é entendido
dä (dar) dïyati é dado
(d)dis (ver) dissati ele é visto
vac (falar) vuccati é dito, é chamado (cf. o pp. vutta)
han (matar) haññati ele é morto

Um aoristo passivo é às vezes formado pela adição das flexões do aoristo ao radical
passivo: haññiîsu, “eles foram mortos”.

Um p.pres. passivo é formado pela adição do sufixo mäna ao radical passivo e
flexionando como um particípio: kayiramäna , “estando/sendo feito”.
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Formação (i). O gerúndio é usualmente formado do mesmo radical que o pp.
adicionando os sufixos tvä, itvä ou ya:

upa-saî-(k)kam upasaîkamitvä tendo se aproximado
kar katvä, karitvä tendo feito
gam gantvä tendo ido
(g)gah gahetvä tendo tomado
chid chinditvä tendo cortado
u(d)-(ì)ìhä uììhäya tendo ficado de pé
ä-dä ädäya tendo tomado (= tomada)
(d)dis disvä tendo visto
vac vatvä tendo dito
abhi-vad abhivädetvä tendo saudado
ni-väs niväsetvä tendo se vestido
vi-vic vivicca tendo se separado de, tendo se

tornado isolado (vic + ya >
vicca)

(p)pa-vis pavisitvä tendo entrado
(s)su sutvä tendo ouvido
(p)paìi-(s)su paìissutvä tendo concordado/consentido
(p)pa-hä pahäya tendo renunciado
hù hutvä tendo sido

Formação (ii).  

A — tvä, tväna e tùna podem ser usados opcionalmente, e eles são adicionados
à base por meio de uma vogal de ligação i, quando o radical não terminar numa longa ä.

B — “ya” é na maior parte adicionado às raízes que combinam com prefixos,
p.ex., ä + dä + ya = ädäya, vi + dhä + ya = vidhaya. Em outros casos ele é às vezes
assimilado com a última consoante da base ou às vezes intercambiada com esta, p.ex.,

(1) Assimilada:
ä + gam + ya = ägamma (tendo vindo)
ni + kham + ya = nikkhamma (tendo saido/aparecido)

(2) Intercambiado:
ä + ruh + ya = äruyha (tendo se elevado)
pa + gah + ya = paggayha  (tendo se levantado)
o + ruh + ya = oruyha (tendo descido)

2.2.14  Modo Passivo.

Verbos passivos não são muito comuns em páli, que tem forte preferência pelo ativo
exceto em certas expressões favorecidas com particípios passados (v. 2.3.2 [ii]).

Significados: (1) pres. ind. passivo (Kammapada): esä taÄhä pahïyati “este anelo
é abandonado”; bhojanaî dïyati “a refeição é dada”; (2) passado passivo: haññiîsu
“eles foram mortos”; (3) part. pres. passivo: kayiramäna  “sendo feito”; (4) verbo auxiliar
+ part. pass = passivo: saññä ca vedanä ca niruddhä honti “as sensações e percepções
estão cessadas (cessaram)”; (5) passivo do futuro: pahïyissati “será abandonado”.
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Da mesma maneira, para numerais intermediários:
dvecattärïsa nägasahassäni “42.000 elefantes”
caturäsït i itthisahassäni “84.000 mulheres”
caturäsït inägasahassäni “84.000 elefantes”

100.000 é satasahassaî, que é usado como sataî e sahassaî e a exemplo deles
é proeminente no cômputo (1.000.000 não é proeminente, sendo meramente dez
centenas de milhares). Números mais elevados são formados da mesma maneira como
entre 1.000 e 100.000:

aììhasaììhibhikkhusatasahassaî (sing.) “168.000 bikshus”
cuddasa satasahassäni sa ììhi ca sahassäni cha ca sa täni 1.460.600
catuvïsat i satasahassäni 2.400.000
asïti bhikkhusatasahassäni “8.000.000 bikshus”

Se tais compostos forem usados como adjetivos (Ä)ika pode ser acrescentado.

Os ordinais ainda não dados são usualmente formados pela adição do sufixo ma (fem.
mï) aos cardinais. Às vezes, os próprios c ardinais são usados com sentido ordina l.

Expressões numéricas miscelâneas:

“mais que”: paropaññäsa(î), “mais que cinqüenta”
“muito(s)”: aneka, ou composto ou anekäni satäni , etc.

O pronome katama, “qual?”, qual um?, usualmente introduz uma enumeração com
explanações.

Kati, “quantos?”, é flexionado no plural somente como um adjetivo em –i, mas
nom.-acus. é kati para todos os gêneros.

“tempo(s)”: sakiî ou sakid eva “uma vez”, “somente uma vez”; dvikkhattuî “duas
vezes”; tikkhattuî “três vezes”; chakkhattuî “seis vezes”; katikkhattuî
“quantas vezes?” (todos estes são indeclináveis).

“num. multiplicativo”: tividha “triplo”, “tríplice”; dvidhä (indecl.) “em dois” (divisão);
sattadhä  (indecl.) “em sete”.

“múltiplos”: diguÄaî (ou dvi–) “duplo”; catugguÄa  “quatro vezes”, “quádruplo”
(p.ex., quatro espessuras).

Números distributivos (“x cada”) são formados por simples repetição (ämeÄëita).

A declinação completa de ubho, “ambos”, é:
Nom. & acus. ubho
Instr. ubhohi
Dat. & gen. ubhimaî
Abl. ubhohi
Loc. ubhosu

Os cardinais formam seus advérbios pela adição dos sufixos –kkhattuî e –dhä:
catukkhattuî “quatro vezes”; catudhä “de quatro maneiras”. Os ordinais formam o adv.
tomando a forma de neutro singular. P.ex., paìhamaî “primeiramente, pela primeira
vez”; dutiyaî “pela segunda vez”.
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Nota:  F rases como “O primeiro entre os oito homens” e outras, deverão ser t raduz idas

usando o locativo ou genitivo. P.ex., aììhasu purisesu paìhamo ou aììhannaî

purisänaî paìhamo .

1.5 Pronomes

Pronomes admitem todos os gêneros, dado que eles representam toda pessoa e coisa que
estão em gêneros diferentes. Eles se tornam adjetivos quando qualificam outros nomes.
Eles não tem formas vocativas.

Os paradigmas de declinação dos pronomes são dados no Apêndice , “Tabela III.1.5
— Pronomes: Declinações".

Os pronomes poderão ser divididos em:

1.5.1 Pronomes pessoais: amha ou ahaî “eu”; tumha ou tvaî “tu”, so “ele”,
etc.

    Os pronomes pessoais são flexionados de acordo com parág. (a), (b) e (c) da tabela
acima. 

Embora a pessoa seja indicada pela flexão do verbo, os pron. da 1ª e 2ª pessoas são
freqüentemente usados, dando uma ligeira ênfase ao sujeito. A 3ª pess. do pron. é menos
freqüentemente usada dessa maneira.

1.5.2 Pronomes demonstrativos: ta(d) ou so “ele, isso, esse, aquele”; eta(d)
“isso, isto”; ima ou ayaî “isto”, etc.

A 3ª pess. do pron. (so, sa) é também usada como demonstrativo, significando “ isso,
esse, aquele”, em 3 gêneros. Ela é usada como pron. “anafórico”, i.é., ele refere-se ao
passado a alguém ou a alguma coisa previamente mencionada numa narrativa. Como
oposto ao uso em conversação e outra fala direta dos “pronomes de presença” que se
referem a alguém ou a algo presente (“esta pessoa diz”, “nesta jarra”), ta(d) é chamado
um “pronome de ausência” porque ele é freqüentemente usado para falar de alguém ou
de algo numa estória e, portanto, não presente à pessoa que fala. Ele pode servir para
conectar as frases de uma narrativa num contínuo parágrafo ou secção longa. É usado
também como pron. enfático (em combinação com outro pron. ou ocasionalmente com
verbo de 1ª pess. no sentido de 1ª pess. enfática), p.ex., na expressão so ‘haî “eu” (lit.
“que eu”). Em combinação com um substantivo ele é mais uma vez enfático e pode às
vezes ser traduzido por “o/a”.

Outra forma do pron. demonstrativo (eta & etaî) é usado para denotar um objeto
ou pessoa presente, correspondendo grosso modo a “este, esta, isto, isso” (também
“aquilo” quando se aponta para o objeto, i.é., estiver presente). Este pode ser chamado
um pron. “dêitico”, apontando para alguém ou alguma coisa presente aos ouvintes em
discurso direto (veja parág. (d) da tabela acima).

Outro pron. demonstrativo (idaî), também “dêitico” ou “presente” e cujos
significados são dificilmente distinguidos do eta(d), é flexionado de acordo com o parág.
(e) da tabela acima. Onde há alguma distinção idaî– indica um objeto mais próximo e
enfatiza a proximidade: “este um”, enquanto eta(d) é simplesmente indefinido).

Não havendo “artigo definido” em páli, os pronomes demonstrativos são às vezes
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O p.fut.pass. formado com os sufixos tabba, anïya ou ya (yya) é normalmente
passivo, como o pp. A construção é na maior parte o mesmo que para o pp., e ele pode
ser usado como verbo-frase ou como adjetivo, e uns poucos também como substantivos.
A forma em tabba é mais freqüentemente usado como verbo-frase e aquele em anïya
como adjetivo. A flexão é nos três gêneros sobre o radical a/ä justamente como no caso
de pp. Uma forma reforçada da raiz é normalmente usada no p.fut.pass.

(k)kam kamitabba a ser andado
kar kätabba a ser feito
gam gantabba a ser ido, deve ser ido
car caritabba deve ser vivido, a ser praticado
dä dätabba a ser dado, deve ser…, deveria ser…
bhäs bhäsitabba a ser falado, deve ser…
vid veditabba a ser conhecido, a ser descoberto/averi-

   guado
sev sevitabba a ser usufruido, a ser seguido

Causativo:
kar käretabba deve ser causado para ser feito, deveria

ser…
(ì)ìhä ìhäpetabba a ser estabelecido
bhù bhävetabba a ser desenvolvido

Com sufixo anïya:
kam kamanïya a ser amado; adorável, encantador
kar karaÄïya o que deve ser feito; dever, negócio
khäd khädanïya a ser mastigado; alimento (sólido, duro)
vac vacanïya a ser dito, o que deveria ser dito

Com sufixo ya (yya):
kar kicca a ser feito, o que deveria ser feito;

negócio
dä deyya a ser dado; presente
pä peyya a ser bebido
labh labbha a ser obtido; possível

2.2.13  Gerúndio (v.tb. p.pres.)

O ger., um particípio indeclinável, é usado para expressar uma ação que antecede
a ação do verbo principal numa frase. Ele pode, assim, concluir uma oração subordinada.
O agente do ger. é o mesmo que o da ação principal. Frases complexas são construídas
com orações concluídas por particípios ou gerúndios antecedendo a oração principal com
o verbo principal. Desta maneira o agente é descrito como desempenhando um grupo ou
séries de ações. Cada oração pode ter seu próprio paciente.

Uso: (1) É invariável.  Expressa uma ação que precede a ação do verbo principal: te
'haî upasaîkamitvä evaî vadämi “aproximando-me (tendo me aproximado) deles
assim eu falo (= após ter-me aproximado…)”; (2) ação que teve começo antes da indicada
no verbo principal e ainda continuou; (3) ação simultânea ao verbo principal: cetasä…
pharitvä viharati “ele permanece permeando… com sua mente”; (4) ação posposta ao
verbo principal.
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Certos verbos formam seus pp. com o sufixo –na, havendo freqüentemente
assimilação da consoante final da raiz ao n:

chid chinna cortado; removido
dä dinna dado
ä-pad äpanna possuindo, tendo
u(d)-pad uppanna ocorrido, surgido
upa-pad upapanna transmigrado, (re)nascido, surgido
(p)paìi-pad paìipanna engajado em, seguindo, praticando
sam-pad sampanna dotado de, tendo
bhid bhinna dividido, repartido
ni-sïd nisinna sentado
hä hïna diminuido, reduzido, eliminado

(ii) Particípio passado ativo. Pp. que são ativos (de verbos transitivos ou intransitivos)
são formados pela adição de dois sufixos, usualmente à mesma forma da raiz conforme
usado em p.fut.pass. Eles podem ser usados ou como verbos ou como adjetivos. No
construção anterior eles tomam um agente no nom. e podem tomar um paciente no acus.

O sufixo menos infreqüente é tävin, que é flexionado como outros radicais em in:
bhuj — bhuttävin, “tendo comido, que tem comido”; vi-ji — vijitävin, “que tem
conquistado, que conquistou”.

O sufixo tavant (u) pode ser considerado como o sufixo poss. vant(u) (cuja declinação
ele segue) adicionado ao pp. em ta: vas — vusitavant , “que tem vivido (bem)”. (Este tem
um significado especial se aplicando à vida dos bikshus; é sempre um adj etivo).

Exemplo de construção com paciente: gahapatissa… bhojanaî bhuttävissa…, “de
um dono de casa… que comeu uma refeição…”

2.2.12 Particípio Futuro Passivo [sentido de Imperativo ou Optativo]
 (“isto deve/deveria ser feito, “isto havia de ser feito”, “isto pode ser feito”)

Significados: (1) como impessoal (neutro ou concordando com o paciente, se
expresso) passivo, com agente em instr.: te vo bhävetabbä “eles devem ser desenvolvidos
por ti”; iminä… pariyäyena veditabbaî “isto deveria ser verificado por este meio”;
kathaî paìipajjitabbaî “como é que se deveria proceder?”. (2) às vezes é acompanhado
(seguido) pelo modo presente ou futuro de um verbo que significa “ser” (construção
perifrástica): …maggo gantabbo hoti “… o caminho tem que ser percorrido”; maggo kho
me gantabbo bhavissati “deveras o caminho haverá (terá) de ser caminhado/percorrido
por mim (= eu terei que andar ao longo do caminho)”; n' amhi kena ci upasaîkamitab-
bo “não devo ser aproximado/visitado/abordado por ninguém”. (3) usado com man
“pensar”, expressando o que se pensa (pres.), pensou-se (aoristo) ou poderia pensar (opt.)
em fazer ou adequado para ser feito: upasaîkamitabbaî maññeyya “ele pode pensar
que esta (assembléia) deva ser aproximada/abordada/ visitada”, “ele poderia considerar
isto como merecedora de ser visitada”. (4) como substantivo: pure vacanïyaî pacchä
avaca “tu disseste por último o que deveria ser dito primeiro”. (5) como adjetivo: ramanï-
yo pabbato “a montanha é deliciosa”.

A exemplo de pp. o p.fut.pass. pode ser feito negativo pelo prefixo a (ou an):
abhabba, “incapaz”.
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usados onde o português usaria o artigo definido, e pode ser às vezes traduzido por “o(s),
a(s)”, etc., ao invés de “ele, este, esse”, etc.

Pronomes demonstrativos devem concordar com o número e gênero dos substantivos
a que se referem. No caso de uma frase ou oração com substantivo e adjetivo(s), o
pronome demonstrativo que se relaciona com o mesmo substantivo, antecede o grupo
todo.

O pronome amu.

O pron. demonstrativo amu, “ele, ela, isto, aquilo, acolá” é dêitico como idaî, mas
refere-se a um objeto mais remoto. Ele é usado quando se faz necessário distinguir um
objeto mais distante de um mais próximo, ou contrastar duas pessoas ou grupos. Ele
corresponde ao indeclináve l amutra, “lá, acolá”, assim como idaî corresponde ao idha
e ao ettha, “aqui”. Veja declinação no parág. (h) da tabela de dec linações.

1.5.3 Pronomes relativos: ya “quem, qual”; sabba “tudo, todo”; itara “o outro”,
etc.

1.5.4 Pronomes interrogativos: ka “quem?, o que?”, etc.

No páli não há qualquer equivalente ao sinal de interrogação. Como regra geral, se
uma frase contém uma palavra interrogativa a frase toda é interrogativa, mas umas poucas
frases interrogativas não contêm palavra interrogativa e têm que ser entendidas pelo
contexto. Algumas vezes inversão é usada: khamati te idaî, “agrada a ti isto? = isto te
agrada?”, “aprovas isto?” (idaî me khamati = isto me agrada, eu gosto disto).

A forma neutra sing. kiî é às vezes usada como indeclinável, simplesmente fazendo
a frase interrogativa (= inversão + “?” em português): kiî saddaî assosi, “o barulho ele
ouviu? = ele ouviu o barulho?” Como o páli favorece o discurso direto, kiî saddaî
assosï ti… poderia ser traduzido por “(…ele perguntou) se ele ouviu o barulho”. O
interrogativo usualmente ocupa o início de sua oração. Cf. também os indeclináveis nu e
api. Veja parág. (k), (m) e (n) da tabela de declinações.

1.5.5 Pronomes indefinidos: são obtidos:

(1) adicionando a partícula –ci ao pron. rel.: koci, käci, kiñci “alguém, alguma
   coisa”;
(2) pela dupla repetição do pron. rel. ou demonstr.: so so “qualquer um”, yo

yo “qualquer um”;
(3) juntando um pron. rel. ou interr. com outro demonstr.: yo so “quem quer

que, seja quem for”;
(4) juntando um pron. rel. com um indef.: yaî kiñci “qualquer que, tudo

quanto.

1.5.6 Pronomes possessivos ou reflexivos: 

Os adj. pronominais sa “o próprio”, saka “seu próprio”, mämaka “devotado a”, são
usados para expressar sentido possessivo. Ademais, no sentido possessivo são usados (a)
o pronome attan para todos os gêneros, tanto no singular quanto no plural;  (b) o genitivo
dos pron. pess. para cada pessoa respectivamente: mayhaî, tuyhaî, tassa, täya,
amhäkaî, tumhäkaî, tesaî, täsaî.
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O pronome attan: A palavra attan tem dois usos principais. Como pron. reflexivo
(ou, no gen., possessivo) este significa “eu mesmo”, “tu mesmo”,  “ele mesmo, si mesmo”,
etc. (também “seu próprio”, “meu próprio”, etc., como adjetivos possessivos), etc., em
vários contextos (este pode se referir ao corpo ou à mente). Como substantivo ele significa
“alma” conforme usualmente concebido na religião bramânica (i.é., o eu essencial, que
supostamente embasa a consciência individual, ou o princípio animador chamado também
jïva), uma concepção que os budistas rejeitaram como não correspondendo a qualquer
realidade.

Exemplos de attan como pronome:
attänaî sukheti pïÄeti, “ele deleita e apraz a si mesmo/próprio”
sä attänañ c’ eva jïvitaî…, “ela… (destruirá) sua própria vida e…” (aqui

attänañ é usado em aposição a jïvitaî).
attanä ca jïvähi…, “tu mesmo deves fazer uma existência (ou meio de vida)

e…”
sucibhùtena attanä, “sendo ele próprio puro” (o instr. tem usualmente um

sentido reflexivo-intr. simples: o agente atua, ou é, ele próprio, por si
mesmo).

attanä attänaî vyäkareyya, “ele se explicaria (instr.) a si próprio (acus.)”
(i.é., conheceria a si próprio).

jänasi… attano gatiî, “tu sabes… teu próprio destino?”
jänämi… attano gatiî, “eu conheço… meu próprio destino” (o gen. attano

pode usualmente ser traduzido por “próprio”, “seu próprio”, e é mais
enfático do que tassa ou assa que simplesmente é = “seu” em contextos
similares).

attano samasamaî, “igual a mim próprio = meu igual”
ime… nïvarane pahïne attani, “(ele vê)… esses… obstáculos eliminados em

si mesmo”
attahitäya, “para sua própria vantagem” (palavra composta tappurisa)
attä pi’ ssa agutto arakkhito hoti…, “ele próprio é desprotegido, inseguro

(e sua esposa, etc.) (nom. com assa = seu eu).

O singular pode ser usado pelo plural, às vezes com eka = um, em estreita combina-
ção:

ye… samaÄabrähmaÄä… ekaî attänaî damenti, “brâmanes e ascetas
que… refreiam o eu (a si próprio)”

O plural é raramente usado.

Outros pron. reflexivos ou possessivos.

Com attan nós podemos comparar outros pronomes ou adjetivos, sayaî,
sämaî, saka e sa.

saka “próprio” é usado em todos os gêneros a exemplo dum adj. (concordando
com a palavra que expressa a coisa possuída, não com o possuidor):

yena sako ärämo tena päyäsi, “ele partiu (se pôs a caminho) de seu próprio
parque”

vihaññati… sakena cittena , “ele está aflito… pelo seu próprio pensamen
to/mente/coração”

sake nivesane, “na sua própria casa”
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Alguns pp. são usados como substantivos (p.ex., bhäsitaî pode significar “o que foi
falado”, “fala/discurso”, “dito”), e todos eles podem ser usados como “adjetivos” (p.ex.,
kupita = “zangado”) qualificando e concordando com substantivos em gênero, caso e
número. Alguns têm adquirido significados especiais como substantivos. Eles são flexiona-
dos como substantivos em –a, nos três gêneros.

A — Passivo: (1) = pret. perf. composto (passivo): mayaî… upasaîkantä  “nós nos
aproximamos”, “nós temos nos aproximado” (nós somos/estamos chegados a/-aproxima-
dos de) (anunciando sua chegada para ver alguém). (2) = pret. perf. enfático: kilanto 'smi
“estou cansado”; so 'mhi etarahi… mutto “agora sou/estou… libertado”.  (3) verbo
passivo (construção perifrás- tica): tena kho pana samayena Jïvako… tunhïbhùto
nisinno hoti “por aquele tempo Jïvaka está/estava sentado em silêncio”. (4) verbo passivo
impessoal (bhäva): evaî me sutaî “assim foi ouvido por mim”, “assim eu ouvi”. (5)
verbo passivo como adj.: mayä ime sattä nimmitä “por mim estes seres foram/tem sido
criados”, “eu tenho criado/criei estes seres”. (6) como substantivo: bhäsitaî (o falado);
“fala”, “dito”. (7) como adjetivo: kupita “zangado”; diììha “visível, visto”.

B — Ativo: (1) como verbo: gahapatissa… bhojanaî bhutävissa “de um dono-de-
casa… que tem/tinha (há/havia) comido uma refeição”; bhuttävin “tendo/havendo
comido”. (2) como adjetivo: bhuttävin “que tem comido”; vijitävin “que tem/tinha
conquistado”; vusittavant “que tem vivido (bem)”.

(i) Particípio passado - Formação. O pp. usualmente é formado da raiz com o sufixo
ta ou ita. Assim:

(pa)pa-(k)kam pakkanta ido embora, deixado (assimil. m+t > nt)
kar kata feito (final r elidido)
kilam kilanta cançado
kup kupita zangado
gaî gata ido (final m elidido)
adhi-gam adhigata entendido
ä-gam ägata vindo
saî-anu-ä-gam samannägata dotado; adquirido (anu-ä > anvä > annä

        por assimilação)
ni-(g)gah niggahïta refutado
(p)pa–(ñ)ñap paññatta declarado; preparado
(ì)ìhä ìhita estado; parado
saî-tus santuììha satisfeto; contente
dis desita ensinado
(d)dis diììha visto (assimilação irregular)
pucch puììha perguntado (assimil. cch + ta > ììh)
bandh baddha amarrado (nasal elidida, t assimil. ao dh)
ni(r)-mä nimmita criado
vi-muc vimutta liberto
ni-rudh niruddha parado, cessado, terminado
vac vutta falado
(p)pa-(v)vaj pabbajita ido adiante, saído (para se tornar asceta)
sam santa acalmado
(s)su suta ouvido
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O infinitivo é formado pela adição dos sufixos tuî e ituî a uma forma reforçada
da raiz ou ao radical do presente. Radicais em consoantes tomam ituî; algumas raízes em
vogal tomam tuî. Verbos da 7ª conjugação e causativos têm tuî seguindo a vogal radical
e. O infinitivo é usado como indeclinável. Usualmente ele expressa propósito, e é
intercambiável com o dativo de propósito:

rädh (VII) ärädhetuî agradar, satisfazer
kar kätuî fazer
(j)jhe jhäyituî meditar
is (I) pariyesituî procurar

2.2.10 Particípio Presente [corresponde ao Gerúndio e Ger. Comp.; é usado
como adj.]

Particípios presentes são usados como “adjetivos” ( assim como pode ocorrer com
part.pass.) “qualificando” substantivos, com os quais concordam em gênero, caso e
número.

Ele expressa ação que ocorre simultaneamente com a ação principal da frase: kälaî
karonto avoca “findando (ao findar) o tempo, disse (= quando estava morrendo/em
morrendo disse)”; satto… ittha ttaî ägato samäno “um ser… que tendo vindo a este
mundo”; eke samaÄabrähmaÄä… pañhaî puììhä  samänä “alguns ascetas e brâmanes…
sendo/havendo sido inquiridos com uma pergunta”; Buddhacakkhunä lokaî volokento
“escrutando o mundo com o olho de Iluminado”. (V.tb. Gerúndio).

P.pres. ativos em significado são formados do radical do presente dos verbos
adicionando os sufixos nt ou mäna e declinados como substantivos. Eles indicam uma
ação que toma lugar simultaneamente com a ação principal da frase. De bhù são formados
os radicais bhavant e bhavamäna , ambos significando “sendo”. O radical nt, que é muito
mais comumente usado por quase todos os verbos, é flexionado como, p.ex., gam (v. no
Apêndice, Tabela III.1.4.3.l). De outras conjugações, m.nom.sing.: karonto, “fazendo, o
fazer”; paññapento, “declarando”.

As formas em mäna são declinadas em exatamente da mesma maneira que outros
substantivos em –a (v. tabela parág. a). De as temos o radical samäna, “ser”, m.nom.sing.
samäno, que é usado bastante freqüentemente — mais freqüente que sant. Como as
palavras bhavant (e bhava) e sant têm significados especiais além de “sendo, o ser”,
samäna, que não tem, evita ambigüidades.

2.2.11 Particípio Passado.

O pp. normalmente é passivo em significado, mas pp. de verbos intransitivos ( e
mesmo de alguns verbos transitivos usados como intr.), especialmente daqueles que
significam “ir”, “mover-se”. “ir adiante”, são às vezes construídos como ativos. O pp. pode
ser equivalente a um verbo finito (normalmente passivo) no modo pretérito. Ele então
aparece no caso nom. e concorda em número e gênero com o agente (se ativo) ou o
paciente (se passivo). Usualmente isto indica o “presente-perfeito”, como em conversação
(v. A.1 abaixo). 

Ao invés de estar por si só como equivalente de um verbo finito, o pp. pode ser
acompanhado (usualmente seguido) pelo modo presente de verbos que significam “ser”,
enfatizando o sentido de “presente-perfeito”.
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sakasmiî satthe, “nas suas próprias caravanas”
Idiomático: sakan te mahärä ja (ao ofertar submissão) = (que tudo seja) seu,

grande rei!, (que isto seja) teu próprio…

sa é flexionado de acordo com a declinação pronominal em todos os gêneros,
mas é raramente usado exceto em poesia. O significado é o mesmo do saka.
Ele é encontrado em alguns compostos em prosa: samata = sua própria
opinião; sahatha = sua própria mão.

sayaî e sämaî são indeclináveis, significando “si mesmo, si próprio”, “si,
mesmo”, “eu mesmo”, etc. Eles são sinônimos, exceto que sämaî é mais
comum e sayaî mais poético e é usado somente em discurso elevado:

sämaî diììhaî, “visto por si mesmo, visto por mim mesmo”
sayaî abhiññä, “tendo apurado/averiguado a si mesmo” (abhiññä =

abhiññäya com elisão da sílaba final).
sayaî é usado em compostos: sayaîpabha  = autoluminoso; sayaîkata

= feito por si mesmo (autofeito), auto-evoluido, espontâneo (p.ex., o
universo ou a alma podem ser assim concebidos; o oposto é paraîkata
= feito por outro).

1.5.7 Adjetivos pronominais: 

Quase todos os pron. tornam-se adj. quando eles são usados antes de um substantivo
do mesmo gênero, número e caso. Eles são pronomes quando estão por si mesmos numa
frase. Alguns adj. que são ou derivados de, ou ligados em significado com pron., seguem
a declinação pronominal. Tais adj. pronominais são: añña, aññatara, aññatama “um
outro”; amuka, asuka “tal e tal um”; itara “outro”; katara, katama  “qual (um)”; para
“outro”; pubba “anterior”; sabba “todo, tudo”. Dado que eles seguem a declinação
pronominal,  esses adj. tomam as terminações dos casos que são próprios aos pron., e não
a dos substantivos. 

Esses adjetivos pronominais seguem a declinação do pronome ya(d) (v. parág. [i] e
[j] na tabela) e deverão ser cuidadosamente distinguidos de adjetivos comuns devido à
diferença de declinação no masc. pl. do nom. e gen.-dat.  Assim, o sabba (pron.) é sabbe
no m.nom.pl. enquanto que kusala (adj.) é kusalä; no gen.-dat.pl. sabbesaî contra
kusalänaî, etc.

Pronome de tratamento bhavant–.

O radical bhavant– (do p.pres. de bhavati [bhù]) é usado como pronome de
tratamento (referência polida ou respeitosa) (o tvaî é restrito ao tratamento familiar), mas
com um verbo de 3ª pess. (exceto no caso voc.). O bhavant é declinado como gacchant
enquanto verbo. O pronome honorífico é declinado de acordo com parág. (p ) da tabela
de declinações.

2. Verbos

Os verbos são formados a partir de raízes [em português, radicais], adicionando-lhes sufixos
e prefixos. Uma raiz é um elemento primitivo da língua, expressando uma idéia abstrata.
Ela é incapaz de qualquer análise gramatical. É comum nas línguas ocidentais expressar
a idéia contida na raiz [radical] por meio do infinitivo; em páli prefere-se usar a forma
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gramatical representada pelo  pres. 3ª pess. Isto é importante, porquanto, para podermos
conjugar o verbo, temos que partir desta forma gramatical, e é assim que aparecem os
verbos neste dicionário.

O verbo tem formas finitas e indefinitas [em português, formas nominais]. As formas
finitas são conjugadas, i.é., tomam terminações diferen tes para pessoas diferentes. As
raízes no páli são divididas em 7 grupos, que são conjugadas diferentemente. As formas
indefinitas [nominais] são flexionadas como adjetivos ou não são flexionadas de tudo.

Ademais, todos os verbos são divididos em transitivos e intransitivos. O verbo
transitivo requer um complemento de objeto; um verbo intransitivo é usado sem objeto.
Mas, quando esses verbos intransitivos são causativos, eles requerem um objeto, e tornam-
se transitivos. P.ex., därako sayati “o bebê dorme”, é intransitivo; mätä därakaî
sayäpeti “a mãe faz o seu bebê dormir”, é causativo. Verbos que requerem dois objetos
são chamados bitransitivos. Verbos que são transitivos numa língua não são necessariamen-
te traduzidos por meio de verbos que são transitivos noutra; portanto, essas propriedades
haverão de ser notadas à medida que ocorrem nos ve rbos páli. Transitividade é, natural-
mente, uma característica dos verbos e não de suas raízes; assim, os verbos bhavati (bhù)
e hoti (hù) são intransitivos, mas os verbos paribhavati (pari-bhù) “desdenhar” e
anubhavati (anu-bhù) “experimentar” são transitivos; enquanto que pätubhavati (pätu-
bhù) “aparecer” e pahoti (pa-hù) “ser capaz” são intransitivos. As raízes bhù e hù não são
nenhuma delas.

Páli tem voz ativa (parassapada) e passiva (attanopada), mas, adicionalmente uma
voz “média” que originalmente era usada para expressar ação no interesse do sujeito;
p.ex., “trabalho para mim mesmo”, ação reflexiva, “ajudo a mim mesmo” ou ação
recíproca, “nós nos ajudamos um ao outro”. As formas médias não são freqüentes em páli.
As poucas formas que ocorrem nos textos são especialmente indicadas nos vocabulários.
O significado poderá não ser distinguido da forma ativa.

Concordância do verbo e agente. Quando um verbo tem dois ou mais agentes ele
usualmente concorda com a soma dos agentes e é plural; mais raramente, este pode
concordar somente com o agente mais próximo ou com os agentes tomados como
coletivos, sendo singular. Se a pessoa conflita, o segundo toma precedência sobre o
terceiro e o primeiro sobre ambos.

2.1 Estrutura dos verbos

No páli existem 3 tempos, duas vozes, 2 números, 3 pessoas e 8 modos usados na
conjugação dos verbos. As formas indefinitas dos verbos [formas nominais] não são
conjugadas; elas são, às vezes, flexionadas como os adjetivos. 

Tempos: (1) Presente (vattamänakäla), ativo, passivo e médio.
(2) Passado (atïtakäla).
(3) Futuro do indicativo (anägatakäla).

Vozes: (1) Ativo (kattukäraka).
(2) Passivo ou reflexivo (kammakäraka).

Pessoa: (1) 3ª pessoa (paìhamapurisa).
(2) 2ª pessoa (majjhimapurisa).
(3) 1ª pessoa (uttamapurisa).
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O perfeito, é extremamente raro exceto pelas 3ªs pessoas do verbo “defeituoso” ah,
“dizer”, que são preferidas em narrativa. O significado é tempo indefinido — amiúde
presente.

3ª pess.sing.  äha , “ele disse, ele diz”
3ª pess.pl.   ähaîsu (às vezes ähu em verso)

Nenhuma outra forma ou modos da raiz ah são usados.

O modo perfeito é distinguido em forma pela reduplicação da parte inicial da raiz
(aqui a – ah > äh) e as flexões, particularmente a 3ª sing. em a. Formas perfeitas de vários
verbos são ocasionalmente simulados na tardia poesia páli.

Formas Nominais.

2.2.9 Infinitivo Impessoal.

É usado como invariável. Expressa propósito e é intercambiável com o dativo de
propósito; também expressa probabilidade. O infinitivo é neutro no que diz respeito ao
ativo e passivo. (1) Em frase ativa: na sakkoti äsaÄä pi vuììhätuî, “ele não consegue
sequer se levantar de seu assento”. (2) Frase passiva com agente no instr.: kulaputtena
upasaîkamituî “a ser aproximado/abordado por pessoa respeitável”. 

Em compostos: gantukäma (manussa) “(um homem) que deseja ir”.

O infinitivo pode ser feito negativo combinando-o com o prefixo a–: adätuî, “não
dar”.

Algumas construções idiomáticas:

evaî arahati bhavituî = “isto deve/deveria ser assim” (“merece ser”), “isto
deve ser assim” (expressando probabilidade, não certeza, concernente os
fatos).

iccheyyäma mayaî… sotuî = “nós gostaríamos de ouvir”.
arahati… samaÄaî dassanäya upasaîkamituî = “ele deveria… ir e ver

o asceta” (dativo e inf. em conjunto).
iccheyyätha no tumhe… sotuî = “não gostarias de ouvir?”
sakkä nu kho… paññapetuî “é possível… definir?”
sakkä pan’ etaî bhante mayä ñätuî = (lit. “mas é possível, senhor, isto

ser conhecido por mim?”) “mas é possível para mim, senhor, conhecer
isto?”

devä yesaî na sakkä… äyuî saîkhätuî = “devas cujas idades não
podem ser… computadas”

nähaî sakkomi… pañca vassäni ägametuî = “eu não posso… esperar
cinco anos” ( causativo de ägacchati significa “esperar”).

na labhanti gämaî… pavisituî = “eles não obtiveram entrada no vilarejo”,
“eles não foram permitidos entrar no vilarejo”

atha agäräni upakkamiîsu kätuî tan’ eva asaddhammassa paìi cchäda
natthaî = “então eles foram nas casas a fim de fazer o propósito de
encobrimento justamente desta maldade” i.é., a fim de realizar a maldade
em segredo. 

bhikkhù… alaî… dhammaî desetuî “bikshus… aptos… a ensinar o
Darma”. 

abhabbo… bhikkhu… gantuî = “um bikshu… é incapaz de ir…”
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marcada simplesmente pelo uso do modo condicional em uma ou em ambas as orações,
a subordinada vindo em primeiro. Às vezes a oração principal é interrogativa (retórica, não
havendo dúvida quanto à resposta esperada).

O sistema para uso dos modos é: se a condição e seu resultado são puramente
hipotéticos, o optativo é usado; se verdadeiros, o indicativo (pres. e fut.); se falsos, o
condicional. Porém, ao simplesmente negar a possibilidade de algo, sem postulá-lo como
condição com resultado, um orador pode usar n’ etaî ìhänaî vijjati yaî com optativo,
ou sak(k) negado, ou uma forma infinita tal como akaraÄïya ou abhabba, ou na sakkä.

 O condicional é raramente usado, embora apareça regularmente  quando uma
hipótese falsa ou impossível (pelo ponto de vista do orador, e usualmente do ouvinte
também) é declarada. Ele é formado do radical do futuro com flexões do tipo aoristo (cf.
o aoristo de deseti na tabela, 7ª conjug.), e o aumento é usado. Ao contrário do aoristo,
o condicional tem o aumento regularmente exceto quando há um prefixo (v. na tabela, 1ª
conjug., verbo bhavati).

O condicional reflexivo, ou “médio”, 3ª pess.sing. é também usado ocasionalmente,
e é idêntico em forma com o “ativo” ou “transitivo” 2ª pess.pl.:

3ª pess.sing. abhavissatha

O condicional “ativo” de verbos que não o bhavati (bhù) é raro, mas o  condicional
“médio” (3ª sing.) pode ser exemplificado como segue:

abhi-ni(r)-vatt (I) abhinibbatt issatha se isto fosse produzido
(nenhum aumento) (em frase
interrogativa: seria isto
produzido?)

u(d)-pad (III) uppajjissatha se isto tivesse surgido
(nenhum aumento)

labh (I) alabhissatha se isto fosse obtido
vi-o-chid (III) vocchijjissatha se  isto fosse  cor tado

/removido (nenhum aumento)
(passivo) (ch > cch depois de
vogal em estreita junção)

2.2.7 Imperfeito (ou Pretérito).

Este era originalmente usado para expressar o passado definido, e o aoristo era usado
para expressar o tempo recentemente passado; mas, agora eles perderam seu significado
individual, e aoristo é extensivamente usado para expressar o passado definido. Pouqíssi-
mos verbos se conjugam neste modo, um deles sendo ägacchati [ä+gam+a]. 

2.2.8 Perfeito (ou Passado indefinido) [corresponde ao pretérito-mais-que-
perfeito].

Este modo é raramente usado; uma das exceções é a 3ª pess. do verbo “defectivo”
aha “dizer”. Alguns de seus usos: (1) ação que ocorreu antes de outra ação já passada
(fato) (v. d.A.2): tena kho pana samayena puriso kälakato hoti “naquele tempo o
homem morrera/tinha morrido”. (2) ação supostamente a ser completada antes de outra
ter começado (suposição).
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Os números são similares aos do substantivo.

Nota:  Notar-se-á que a ordem das pessoas é inversa ao das línguas ocidentais; mas nós não

segui remos essa  ordem.

Os 8 modos são: (1) Presente indicativo (vattamänä).
(2) Imperativo (pañcamï).
(3) Optativo (ou Potencial) (sattamï).
(4) Aoristo (ou Passado indef.) (ajjatanï)1.
(5) Futuro indicativo (bhavissantï).
(6) Condicional (kälätipatti).
(7) Imperfeito (ou Pretérito) (hïyattanï).
(8) Perfeito (ou Passado indef.) (parokkhä)2.

1 O aoristo  era anter iormen te usado para expressar o tempo recentemente passado; mas,

agora ele é extensivamente usado para expressar o pass ado e m gera l (o aoristo  é inde termi-

nado em relação ao tempo da ação). O Imperfeito foi, em muitas das suas funções,

assimilado pelo aoristo. 

2 Este  tempo é mais parecido com o pluperfect do latim, a ser traduzido por meio dos verbos

“ter” e “haver”  com p.pass. 

As formas indefinitas [nominais] dos verbos são:

(1) Infinitivo (tum-paccayanta).
(2) Particípio presente (missakiriyä).
(3) Particípio passado.
(4) Particípio futuro passivo (kicca).
(5) Gerúndio (pubbakiriyä). 

2.2 Tempos e  modos.

A seguir descreveremos o uso dos tempos e modos dos verbos; a Tabela III.2.2 (pág. 96)
dá um resumo do mesmo.

2.2.1 Presente.

(a) O presente é usado para expressar: (1)  o tempo pres., cujos limites são um tanto
vagos ou um fato atual: puriso bhäsati “o homem fala”, “o homem está falando”; puriso
upasaîkamati “o homem se aproxima”; (2) tempo indefinido; ações e estados permanen-
tes: “verdades eternas” (pres. durativo): canda äkäse äruhati “a Lua ascende no céu”;
manusso jïvati “o ser humano vive”; devo cavati “o deva morre”; devo amanusso hoti
“o deva é um ser não-humano”; (3) um fato futuro mas próximo: pakkamäma “nós
estamos indo embora”, “nós vamos embora”; (4) fatos ocorridos no passado (pres.
histórico ou narrativo): atha evaî vadämi “então eu falo assim” (…  falei…); (5) o que é
habitual na vida ou caráter (pres. habitual ou freqüentativo): mañce sayati “ele dorme na
cama”; (6) duração de uma ação “até”: yäva… (7) tempo futuro, fixo “quando”: yadä…

(b) O verbo bhavati (bhù) — 1ª Conjugação. As flexões do verbo bhavati no modo
presente (indicativo ativo) são dadas no Apêndice, Tabela III.2.3.b. Este verbo sofre a
gradação vogal; as gradações serão explicadas a seguir.

Derivação:– Onde a vogal é a, ä, e ou o nenhuma mudança é feita; onde estas são
seguidas por dupla consoante nenhuma mudança é feita; a vogal longa “ï” e “ù” não são
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mudadas quando seguidas na raiz por qualquer consoante. Assim, as alterações são: “i”
torna-se “e” e “u” torna-se “o” a não ser que seguidas de duas consoantes; “ï” torna-se
“e” e “ù” torna-se “o” a não ser que seguida de qualquer consoante. A vogal temática “a”
é então adicionada, antes da qual “e” torna-se “ay” e “o” torna-se “av”. 

Muitos verbos incluídos na 1ª conjugação têm radicais do presente irregularmente
formados. Quando um sufixo que começa com uma consoan te é adicionado a uma raiz
que termina em consoante, a consoante anterior é freqüentemente “assimilada” à seguinte.
P.ex., s + ch > cch (num agrupamento de consoantes somente a última pode ser aspirada
a não ser que seja uma semi-vogal, quando a consoante precedente pode reter sua
aspiração). Uma vez o radical dado, a flexão é perfeitamente regular.

Os antigos gramáticos descreveram os processos comuns de reforço de raízes ou de
sílabas, como uma prefixação de “a” à letra efetivamente reforçada. Existem três
gradações: zero ou fraca (avuddhika: nenhuma a–); forte (guÄa: a– prefixada); alongada
(vuddhi = “aumento”: uma segunda a– prefixada). Resumindo, temos:

Zero
(raiz termina em)

Forte Alongada

a, ä, e, o
seguidas de dupla consoante

nenhuma mudança
nenhuma mudança

nenhuma mudança
nenhuma mudança

i, u seguidas de 2 consoantes nenhuma mudança nenhuma mudança

ï, ù seguidas de consoante nenhuma mudança nenhuma mudança

i ou ï > e ou (+ a) = ay > e ou (+ a) = äy

u ou ù > o ou (+ a) = av > o ou (+ a) = äv

nï
bhù

> ne (+ a) = naya(ti)
> bho (+ a) = bhava(ti),

  =  ho(ti)
> bhäve(ti)

2.2.2 Imperativo.

Expressa: (1) ordens, proibições: ehi vá!, deves ir! sunohi escute! vadehi diga!, fale!
bhäsassu fale! (2) exortações, convite, desejo: upasamena… kumäro samannäga to hotu
que o príncipe esteja (venha a ser) dotado… com calma. 

Na 2ª pess. o sentido é usualmente de ordem, enquanto que o imper. na 3ª pess.
usado numa situação similar com o título ou nome da pessoa endereçada, ou com pron.
cortês, expressa um convite polido. O verbo imperativo freqüentemente ocupa o 1º lugar
numa frase.

O imper. de tiììhati [(ì)ìhä] é usado (além do sentido “esperar”, “permanecer”:
ettha tiììha, “espera aqui”) no significado de: “que isto assim seja”, “não tem importância,
não faz mal”, “que ele não…”, “não se incomode”; p.ex., tiììhatha tumhe, “não se
preocupe”.

O modo imperativo é formado do radical do presente com flexões especiais. Veja
conj. do verbo bhavati na 1ª Conjugação da Tabela III.2.3.b. As 1ªs pessoas e a 2ª pess.
plural coincidem com o presente indicativo. A 2ª pess. sing. usualmente não tem flexão
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raízes que terminam em consoantes a junção com ss, nem sempre regular, poderão
adquirir formas difíceis de reconhecer. Entre os verbos que formam futuro desta maneira
estão:

chid checchati (d + ss > cch; chindissati é mais usual)
(ñ)ñä ñassati (vogal da raiz encurtada antes de dupla consoante)
(ì)ìhä ìhassati (vogal da raiz encurtada antes de dupla consoante)
dä dassati (vogal da raiz encurtada antes de dupla consoante)
labh lacchati (bh + ss > ch; labhissati é tb. usado provavelmen-

te com mais freqüência)
(s)su sossati
han hañchati (em DN somente o irregular 1ª pess.sing.

ähañchaî é encontrado)
hù hessati (em verso; mudança de radical: cf. aoristo 3ª pl.

ahesuî).

Mui raramente um sufixo h (ou ih) aparece no lugar de ss (ou iss). As flexões então
começam com i ao invés de a: hohisi, 2ª sing.: “tu serás” (em prosa, mas talvez fala
poética-portentosa; bhavissati é a forma usual).

(d)dis tem a forma muito irregular dakkhiti (s + ss > kkh), e mais raramente a forma
dupla dakkhissati (para a irregularidade da vogal da raiz cf. o aoristo).

2.2.6 Condicional [corresponde ao Futuro do Pretérito e ao Subjuntivo].

Significados: (1) expressa ações posteriores à época de que se fala (v. h.4):
olokessaî  “eu vigiaria”; sakkä… abhavissa “seria… possível”; n' etaî abhavissa
kallaî vacanäya  “não seria apropriado dizer isto…”. (2) expressa futuro relativo a algo
que é passado. (3) eventos hipotéticos que não se realizaram e que provavelmente não se
realizarão. (4) indica hipótese que não aconteceria no passado (v. f.1): …alokessaî “…eu
teria vigiado (se…)”. (5) hipóteses falsas ou impossíveis;  dúvida, suposição inviável:
viññäÄaî va hi… vocchijjissatha… api nu kho näma-rùpaî1… äpajjissatha  “porque
se a consciência… fosse suprimida… um corpo senciente [matéria+mente] teria surgi-
do/teria sido produzido/surgiria?”; oläriko ca hi Poììhapäda attä abhavissa rùpi…
“porque, Poììhapäda, se tua alma fosse grossa, material…”; imäya ca Kassapa…
sämaññaî… abhavissa… dukkaraî… n' etaî abhavissa kallaî vacanäya… sakkä
ca pan'etaî abhavissa kätuî gahapatinä… antamaso kumbhadäsiyä pi… ti “se,
Kassapa, (somente) até este grau… ascetismo fosse uma dura tarefa… não seria apropriado
dizer isto: ‘Ascetismo é uma dura tarefa…’. Ademais, isto seria possível para um dono-de-
casa…  e até para uma menina-escrava fazer…”.

1
 nämarùpaî  é um te rmo té cnico sig n i f i cando a co mbin ação d e eleme ntos m ateriais  e

men tais  num co rpo  senciente; nämaî  aqui não signif ica “nome” mas todos os aspectos

de at ividade mental :  sensação, percepção, voli ç ão , contato, atenção. O contexto aqui

é o geral de que a existência de corpos sencientes depende da presença da “consciência”

e que  de fato “co nsciên cia” con tinua a pós o n ascime nto; po rtanto , o corp o sen cien te

continua. A supo sição da in terrupção  da “con sciência” en quanto  o corpo s enciente

con tinu a, é v ista,  port anto , com o im pos síve l.

Com o modo condicional não é comum introduzir a oração subordinada (condicional)
com um indeclinável relativo. O modo condicional freqüentemente aparece na oração
principal também, caso contrário o optativo. A subordinação da oração condicional é
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(ii) Aoristo passivo formado diretamente da raiz. Um aoristo passivo que  tem
somente a 3ª pess. sing., pode ser formado diretamente de uma raiz. A raiz tem o
alongamento > ä, o aumento é prefixado, e a flexão é –i. O significado é o mesmo
daquele do aoristo passivo comum.

De tan (VI) “esticar”: atäni “isto foi esticado”.
De u(d)-pad (III) “surgir”, “ocorrer”: udapädi “isto foi surgido”, “isto surgiu”

(Nós encontramos da mesma raiz, sem aumento, upapädi “ele transmigrou”, “ele foi
[re]nascido [passivo??] e 1ª pess. upapädiî, “eu fui [re]nascido).

(iii) Aoristo “raiz”. O aoristo “raiz”, que é raramente encontrado exceto em verso,
é assim chamado pelos filólogos porque as flexões são adicionadas diretamente à raiz, não
a um radical (historicamente no costumeiro aoristo em –i, o –i é um sufixo radical, não
uma flexão; da mesma maneira, em addasä, etc., nós temos um radical em –a). Para um
exemplo, veja tabela, 1ª  conjugação, sob o verbo hoti (hù).

2.2.5 Futuro.

Os significados incluem: 

A — (I) Simples: (1) indica fatos certos, prováveis (bhavissati tem amiúde este sentido)
ou hipotéticos: imassa jayo bhavissati “a vitória será sua”; dukkhass' antaî karissanti
“eles porão fim ao sofrimento”. (2) determinação ou decisão (na 1ª pessoa): sace ahaî…
labhissämi, saîvibhajissämi “se eu… obtiver, eu o partilharei”. (3) obediência a uma lei
da Natureza; hábito (inato ou adquirido): …nikkhipissanti “(todos os seres) morrerão” (lit.
descansarão [seu corpo]). Isto é mais enfático do que o uso do modo presente para
expressar uma “verdade eterna”: eles farão isto; também, o colorido emocional de remorso
e desaprovação. (4) arrependimento; desaprovação ou indignação (usualmente começa
com kathaî hi näma… “como é que ele pode…”). (5) perplexidade, surpresa, admiração:
kiî ev' idaî bhavissati “o que será isto?”. 

B — (II) Composto: indica ação futura que estará consumada antes de outra: maggo
kho me gantabbo bhavissati “o caminho será percorrido por mim” = “percorrerei o
caminho”.

(i) Futuro - Flexões. O futuro tem as mesmas flexões como o presente, adicionadas
usualmente a um radical que tem uma forma reforçada da raiz e o sufixo iss, ou na 7ª
conjugação usualmente ess:

gam gamissati ele irá
dis desessati ele ensinará
bhù bhavissati ele será, haverá (as e outros verbos que

significam “ser” raramente formam seus
próprios futuros, bhavissati sendo
usado para todos eles)

labh labhissati ele obterá/terá
saî-vi-bhaj saîvibhajissati ele compartilhará

Verbos passivos do futuro são formados pela adição do mesmo sufixo e flexões aos
radicais passivos: [(p)pa-hä] pahïyissati, “será desistido/entregado”.

(ii) Futuro sem –i–, etc. Ao formar seus radicais futuros alguns verbos adicionam o
sufixo ss diretamente à rai z, ao invés de usar a  vogal i como uma ligação. No caso de
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mas, às vezes, a flexão hi é adicionado quando a vogal radical a é alongada. Os seguintes
verbos, e todos os verbos da 7ª conjugação, regularmente têm a flexão hi:

jïv jïvähi vive!, faze tua vida!
i ehi vai!, tu deves ir
vad vadehi dize!, fala! (a vogal radical é irregularmente mudada para

    e)
hù hohi sê!

A 3ª pess. sing. do imp. do hù é hotu. 

De as ocasionalmente a 3ª pess.sing. é usado: atthu, “pode ser, que isto seja, isto
será” (sempre impessoal); as raramente aparece como imperativo em outras pessoas, um
exemplo sendo attha = “sede!”

2.2.3 Optativo (ou Potencial) [corresponde ao Futuro do Pretérito e ao
Subjuntivo].

Expressa: (1) suposições, hipóteses: sace… yäceyyäsi… atha… adhivaseyya “se tu
pedires (pedisses), ele poderia aceitar (talvez ele aceitasse)”; anacchariyaî kho pan' etaî,
yaî manussabhùto kälaî kareyya “mas isto não é surpreendente, que um ser humano
finde seu tempo (venha a morrer)”. (2) leve ordem, injunção forte: yathä… vyäkaroti
taî… äroceyyäsi “conforme ele explica, assim… reportes (haverias/terias de reportar)”.
(3) possibilidade (após a expressão idiomática) ìhänaî… vijjati yaî… existe o caso de
que… (optativo do verbo). (4) requisitos, desejos, convites, intenção: dhamma pariyäyaî
desessämi yena samannägato… vyäkareyya “ensinarei um curso de doutrina por meio
do qual alguém possa explicar”. (5) com invariáveis (adv., etc.); com verbo as etc.: api,
app “talvez (com opt.); n' ässa kiñ ci… apphutaî assa “nenhuma parte disso… estaria
inimpregnado/impenetrado”; siyä… “poderia ser (que)…”.

O significado hipotético é o mais usual. Quando uma oração relativa ou outra
subordinada expressa uma condição do qual uma oração principal dependa, seu verbo
pode estar no optativo, dependendo do grau de incerteza. Há, porém, uma tendência para
ambos os verbos, da oração principal e subordinada, de estarem no mesmo modo (por
“atração” ou assimilação). Assim, se o efeito da condição é completamente hipotético (v.
[1] acima) ambos os verbos usualmente estarão no optativo. De outro lado, se o resultado
é considerado certo e fatual (pelo orador, em narrativa pelo narrador mas não necessaria-
mente pelo orador que ele cita) ambos os verbos podem estar no modo presente (como:
“se um homem virtuoso vem a uma assembleia, ele vem sem vergonha”); ou ambos
podem estar no futuro se ao invés de uma “verdade eterna”, como acima, uma particular
futura ação for considerada (como: “se os fizer saudar (futuro de causativo) um por um, o
Bem-aventurado não será (futuro) saudado por eles (todos) antes da aurora”; igualmente
“eu não vou… até que…” — ambos futuro). Modos gramaticais diferentes podem ser
também usados (veja [2] e [4] acima).

O optativo é freqüentemente usado após expressão idiomática ìhänaî… vijjati
yaî… (v. [3] acima), mas o presente é às vezes usado (quando a possibilidade é considera-
da como definitivamente atestada); quando a expressão idiomática é negativa (“isto não é
possível”) o futuro é usual. Sem o yaî, e antecedendo a expressão idiomática, o caso
considerado poderá simplesmente ser dado como citação terminando em ti. (Há também
um modo condicional em páli, mas este não é freqüentemente usado, sendo restringido
à declaração de hipóteses impossíveis).
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Com relação à distinção entre o optativo e o futuro, futuros eventos usados que são
respectivamente hipotéticos e certos, o seguinte exemplo é instrutivo: “se ele recebesse o
reinado, ele o compartilharia” (ambos os verbos no opt.); “se eu receber (receberei) o
reinado eu o compartilharei” (ambos os verbos no futuro).

O optativo é formado do radical do presente de todas as conjugações com flexões
especiais (v. Tabela III.2.3.b). P.ex., 3ª pess. (todos têm o radical e):

bhav (I) bhaveyya ele deveria/podia/pode ser
man (III) maññeyya ele deveria pensar
kar (VI) kareyya ele deveria fazer
dis (VII) deseyya ele poderia/pode ensinar

O verbo as, “ser”, tem duas formas para o optativo, embora haja pouca distinção de
significado. O primeiro tipo é mais freqüente, o segundo mais elevado ou “poético”, sendo
que só a 3ª pess.sing. é regularmente usado (v. na Tabela III.2.3.b, 1ª conjugação, sob o
verbo hoti).

O segundo tipo é usualmente impessoal, e dificilmente ocorre exceto na 3ª pess.sing.
Assim: siyä… kaÅkhä , “poderá haver dúvida” (com agente no gen.: “genitivo subjetivo”)
(v. tabela, 1ª conjugação, sob o verbo atthi). As formas entre colchetes são às vezes
encontradas em poesia.

Às vezes, assa e siyä são usados juntos na mesma frase, e isto se torna conveniente
ter duas formas diferentes. Assim, siyä kho pana bhoto rañño evam assa, “mas poderia
ser (que) de sua majestade (bhoto) o rei haveria assim (pensamento, idéia)”. Aqui nós
podemos ver uma distinção de significado entre siyä e assa: em tais frases eles sempre
têm as mesmas posições e funções, siyä (“poderia ser”) liderando e assa (“haveria-
/existiria”) seguindo. De maneira geral, siyä é usado como optativo de atthi, enquanto
assa é usado como optativo de hoti. Assim, siyä é usado freqüentemente em discurso
filosófico para asseverar uma possibilidade, em contraste ao categórico atthi e n’ atthi.
A exemplo de atthi, siyä pode ser usado para o plural tanto quanto para o singular.

Optativos podem ser formados também em conjugações passivas e causativas.

2.2.4 Aoristo (Modo Pretérito).

É usado para todo tipo de ação passada, incluindo, além do passado “histórico” ou
“narrativo”, particularmente o (pres.-)perfeito: desesiî “eu ensinei/tenho ensinado”.
Quando demarcações de relações de tempo se fizerem necessárias, partic ípios são usados
em conjunto com o verbo principal. A 2ª e 1ª pess. pl. são pouco encontradas nos textos
páli; a 3ª pess. é extremamente comum, tanto no sing. como no pl.

Alguns dos usos são:

A — [corresponde ao pretérito imperfeito] 

(1) passado descrito como presente: evaî abhäsiî “assim eu falava”; (2) a 1ª
entre duas ações simultâneas (“era… quando…”) (v. f.1): tena kho pana samayena puriso
kälakato hoti “naquele tempo o homem estava morrendo”; (3) ação passada habitual ou
repetida (imperf. freqüentativo); (4) fatos passados concebidos como contínuos ou
permanentes: Uttara näma putto ahosi “o filho era chamado Uttara”; tä… citä ahesuî
“tanques de loto… eram construídos”.
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B — [corresponde ao pretérito perfeito] 

(I) Simples: ação produzida em certo momento do passado (v. A.1): evaî
abhäsiî “assim eu falei”. – (II) Composto: repetição de um ato ou a sua continuidade até
o pres. em que falamos: desesiî “eu tenho ensinado”.

 Nota 1: Pret. perf. s imples, den otador d e uma a ção com pletamen te concluída, afasta-se

do presente; o pret.perf.  composto, expressão de um fato repet ido ou contínuo,

aproxima-se do presente.

Nota 2: (a) O pret. imperf. exprime o fato passado hab i tua l ;  o  pre t .  perf., o não

habitual. 

   (b) O pret. im perf. exprim e a ação  durativa, e n ão a limita  ao tempo; o  pret.

perf. indica a ação momentânea, definida no tempo.

(i) Formas do aoristo. O modo pretérito usual, que é chamado “aoristo”, é
geralmente formado diretamente da raiz (mais raramente do radical do presente) pela
adição de flexões especiais. Às vezes, a  vogal a é prefixada à raiz como indicação de
tempo passado, embora diferença de flexões evite ambigüidade na maioria dos casos. Esta
a se coloca entre o prefixo, se existir, e a raiz. Ela é chamada “aumento”. A raiz é às vezes
modificada para formar um radical aoristo especial. Existem três formas principais de
aoristo de acordo com o radical usado, tendo algumas diferenças na flexão também (elas
correspondem somente parcialmente às conjugações do modo presente).

A primeira forma de aoristo, seguida pela maioria dos verbos, simplesmente adiciona
uma série de flexões, começando com a vogal i, à raiz (às vezes ao radical do presente).
Isto pode ser demonstrado da raiz (k)kam com os prefixos upa e saî. O aumento não é
usado com esta raiz.

Singular Plural

1ª pess. upasaîkamiî “eu me aproximei” upasaîkamimhä-

2ª pess. upasaîkami upasaîkamit tha

3ª pess. upasaîkami upasaîkamiîsu

Uma segunda forma de aoristo é adotada por verbos da 7ª conjugação. Aqui um
radical de aoristo é formado adicionando s ao radical do presente em e. As flexões
singulares são como na primeira forma do aoristo. A flexão da 3ª pess. plural é uî; as
outras pessoas do plural não são usadas (> primeira forma sobre raiz forte). Veja na Tabela
III.2.3.b a conjugação do verbo deseti na 7ª conjugação.

Uma terceira forma de aoristo é adotada por um pequeno mas importante grupo de
verbos, a maioria terminando em ä. A exemplo da segunda forma ela tem um radical em
s e as flexões usuais no singular,  mas as flexões no plural começam com a vogal a. A raiz
kar “fazer”, “trabalhar”, toma esta forma de aoristo depois de mudar irregularmente para
kä. Alguns verbos deste grupo tomam o aumento. Veja 6ª conjugação na tabela.

A raiz hù é muito irregular no aoristo. O singular toma o reforço (v. gradação da
vogal em 2.4.1 acima) e s, a 3ª plural substitui e pela vogal da raiz (v. 1ª conjugação na
tabela). A raiz bhù é vista no aoristo somente com prefixos, quando ela usualmente segue
as flexões acima: –bhosi, etc.
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Com relação à distinção entre o optativo e o futuro, futuros eventos usados que são
respectivamente hipotéticos e certos, o seguinte exemplo é instrutivo: “se ele recebesse o
reinado, ele o compartilharia” (ambos os verbos no opt.); “se eu receber (receberei) o
reinado eu o compartilharei” (ambos os verbos no futuro).

O optativo é formado do radical do presente de todas as conjugações com flexões
especiais (v. Tabela III.2.3.b). P.ex., 3ª pess. (todos têm o radical e):

bhav (I) bhaveyya ele deveria/podia/pode ser
man (III) maññeyya ele deveria pensar
kar (VI) kareyya ele deveria fazer
dis (VII) deseyya ele poderia/pode ensinar

O verbo as, “ser”, tem duas formas para o optativo, embora haja pouca distinção de
significado. O primeiro tipo é mais freqüente, o segundo mais elevado ou “poético”, sendo
que só a 3ª pess.sing. é regularmente usado (v. na Tabela III.2.3.b, 1ª conjugação, sob o
verbo hoti).

O segundo tipo é usualmente impessoal, e dificilmente ocorre exceto na 3ª pess.sing.
Assim: siyä… kaÅkhä , “poderá haver dúvida” (com agente no gen.: “genitivo subjetivo”)
(v. tabela, 1ª conjugação, sob o verbo atthi). As formas entre colchetes são às vezes
encontradas em poesia.

Às vezes, assa e siyä são usados juntos na mesma frase, e isto se torna conveniente
ter duas formas diferentes. Assim, siyä kho pana bhoto rañño evam assa, “mas poderia
ser (que) de sua majestade (bhoto) o rei haveria assim (pensamento, idéia)”. Aqui nós
podemos ver uma distinção de significado entre siyä e assa: em tais frases eles sempre
têm as mesmas posições e funções, siyä (“poderia ser”) liderando e assa (“haveria-
/existiria”) seguindo. De maneira geral, siyä é usado como optativo de atthi, enquanto
assa é usado como optativo de hoti. Assim, siyä é usado freqüentemente em discurso
filosófico para asseverar uma possibilidade, em contraste ao categórico atthi e n’ atthi.
A exemplo de atthi, siyä pode ser usado para o plural tanto quanto para o singular.

Optativos podem ser formados também em conjugações passivas e causativas.

2.2.4 Aoristo (Modo Pretérito).

É usado para todo tipo de ação passada, incluindo, além do passado “histórico” ou
“narrativo”, particularmente o (pres.-)perfeito: desesiî “eu ensinei/tenho ensinado”.
Quando demarcações de relações de tempo se fizerem necessárias, partic ípios são usados
em conjunto com o verbo principal. A 2ª e 1ª pess. pl. são pouco encontradas nos textos
páli; a 3ª pess. é extremamente comum, tanto no sing. como no pl.

Alguns dos usos são:

A — [corresponde ao pretérito imperfeito] 

(1) passado descrito como presente: evaî abhäsiî “assim eu falava”; (2) a 1ª
entre duas ações simultâneas (“era… quando…”) (v. f.1): tena kho pana samayena puriso
kälakato hoti “naquele tempo o homem estava morrendo”; (3) ação passada habitual ou
repetida (imperf. freqüentativo); (4) fatos passados concebidos como contínuos ou
permanentes: Uttara näma putto ahosi “o filho era chamado Uttara”; tä… citä ahesuî
“tanques de loto… eram construídos”.
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B — [corresponde ao pretérito perfeito] 

(I) Simples: ação produzida em certo momento do passado (v. A.1): evaî
abhäsiî “assim eu falei”. – (II) Composto: repetição de um ato ou a sua continuidade até
o pres. em que falamos: desesiî “eu tenho ensinado”.

 Nota 1: Pret. perf. s imples, den otador d e uma a ção com pletamen te concluída, afasta-se

do presente; o pret.perf.  composto, expressão de um fato repet ido ou contínuo,

aproxima-se do presente.

Nota 2: (a) O pret. imperf. exprime o fato passado hab i tua l ;  o  pre t .  perf., o não

habitual. 

   (b) O pret. im perf. exprim e a ação  durativa, e n ão a limita  ao tempo; o  pret.

perf. indica a ação momentânea, definida no tempo.

(i) Formas do aoristo. O modo pretérito usual, que é chamado “aoristo”, é
geralmente formado diretamente da raiz (mais raramente do radical do presente) pela
adição de flexões especiais. Às vezes, a  vogal a é prefixada à raiz como indicação de
tempo passado, embora diferença de flexões evite ambigüidade na maioria dos casos. Esta
a se coloca entre o prefixo, se existir, e a raiz. Ela é chamada “aumento”. A raiz é às vezes
modificada para formar um radical aoristo especial. Existem três formas principais de
aoristo de acordo com o radical usado, tendo algumas diferenças na flexão também (elas
correspondem somente parcialmente às conjugações do modo presente).

A primeira forma de aoristo, seguida pela maioria dos verbos, simplesmente adiciona
uma série de flexões, começando com a vogal i, à raiz (às vezes ao radical do presente).
Isto pode ser demonstrado da raiz (k)kam com os prefixos upa e saî. O aumento não é
usado com esta raiz.

Singular Plural

1ª pess. upasaîkamiî “eu me aproximei” upasaîkamimhä-

2ª pess. upasaîkami upasaîkamit tha

3ª pess. upasaîkami upasaîkamiîsu

Uma segunda forma de aoristo é adotada por verbos da 7ª conjugação. Aqui um
radical de aoristo é formado adicionando s ao radical do presente em e. As flexões
singulares são como na primeira forma do aoristo. A flexão da 3ª pess. plural é uî; as
outras pessoas do plural não são usadas (> primeira forma sobre raiz forte). Veja na Tabela
III.2.3.b a conjugação do verbo deseti na 7ª conjugação.

Uma terceira forma de aoristo é adotada por um pequeno mas importante grupo de
verbos, a maioria terminando em ä. A exemplo da segunda forma ela tem um radical em
s e as flexões usuais no singular,  mas as flexões no plural começam com a vogal a. A raiz
kar “fazer”, “trabalhar”, toma esta forma de aoristo depois de mudar irregularmente para
kä. Alguns verbos deste grupo tomam o aumento. Veja 6ª conjugação na tabela.

A raiz hù é muito irregular no aoristo. O singular toma o reforço (v. gradação da
vogal em 2.4.1 acima) e s, a 3ª plural substitui e pela vogal da raiz (v. 1ª conjugação na
tabela). A raiz bhù é vista no aoristo somente com prefixos, quando ela usualmente segue
as flexões acima: –bhosi, etc.
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(ii) Aoristo passivo formado diretamente da raiz. Um aoristo passivo que  tem
somente a 3ª pess. sing., pode ser formado diretamente de uma raiz. A raiz tem o
alongamento > ä, o aumento é prefixado, e a flexão é –i. O significado é o mesmo
daquele do aoristo passivo comum.

De tan (VI) “esticar”: atäni “isto foi esticado”.
De u(d)-pad (III) “surgir”, “ocorrer”: udapädi “isto foi surgido”, “isto surgiu”

(Nós encontramos da mesma raiz, sem aumento, upapädi “ele transmigrou”, “ele foi
[re]nascido [passivo??] e 1ª pess. upapädiî, “eu fui [re]nascido).

(iii) Aoristo “raiz”. O aoristo “raiz”, que é raramente encontrado exceto em verso,
é assim chamado pelos filólogos porque as flexões são adicionadas diretamente à raiz, não
a um radical (historicamente no costumeiro aoristo em –i, o –i é um sufixo radical, não
uma flexão; da mesma maneira, em addasä, etc., nós temos um radical em –a). Para um
exemplo, veja tabela, 1ª  conjugação, sob o verbo hoti (hù).

2.2.5 Futuro.

Os significados incluem: 

A — (I) Simples: (1) indica fatos certos, prováveis (bhavissati tem amiúde este sentido)
ou hipotéticos: imassa jayo bhavissati “a vitória será sua”; dukkhass' antaî karissanti
“eles porão fim ao sofrimento”. (2) determinação ou decisão (na 1ª pessoa): sace ahaî…
labhissämi, saîvibhajissämi “se eu… obtiver, eu o partilharei”. (3) obediência a uma lei
da Natureza; hábito (inato ou adquirido): …nikkhipissanti “(todos os seres) morrerão” (lit.
descansarão [seu corpo]). Isto é mais enfático do que o uso do modo presente para
expressar uma “verdade eterna”: eles farão isto; também, o colorido emocional de remorso
e desaprovação. (4) arrependimento; desaprovação ou indignação (usualmente começa
com kathaî hi näma… “como é que ele pode…”). (5) perplexidade, surpresa, admiração:
kiî ev' idaî bhavissati “o que será isto?”. 

B — (II) Composto: indica ação futura que estará consumada antes de outra: maggo
kho me gantabbo bhavissati “o caminho será percorrido por mim” = “percorrerei o
caminho”.

(i) Futuro - Flexões. O futuro tem as mesmas flexões como o presente, adicionadas
usualmente a um radical que tem uma forma reforçada da raiz e o sufixo iss, ou na 7ª
conjugação usualmente ess:

gam gamissati ele irá
dis desessati ele ensinará
bhù bhavissati ele será, haverá (as e outros verbos que

significam “ser” raramente formam seus
próprios futuros, bhavissati sendo
usado para todos eles)

labh labhissati ele obterá/terá
saî-vi-bhaj saîvibhajissati ele compartilhará

Verbos passivos do futuro são formados pela adição do mesmo sufixo e flexões aos
radicais passivos: [(p)pa-hä] pahïyissati, “será desistido/entregado”.

(ii) Futuro sem –i–, etc. Ao formar seus radicais futuros alguns verbos adicionam o
sufixo ss diretamente à rai z, ao invés de usar a  vogal i como uma ligação. No caso de
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mas, às vezes, a flexão hi é adicionado quando a vogal radical a é alongada. Os seguintes
verbos, e todos os verbos da 7ª conjugação, regularmente têm a flexão hi:

jïv jïvähi vive!, faze tua vida!
i ehi vai!, tu deves ir
vad vadehi dize!, fala! (a vogal radical é irregularmente mudada para

    e)
hù hohi sê!

A 3ª pess. sing. do imp. do hù é hotu. 

De as ocasionalmente a 3ª pess.sing. é usado: atthu, “pode ser, que isto seja, isto
será” (sempre impessoal); as raramente aparece como imperativo em outras pessoas, um
exemplo sendo attha = “sede!”

2.2.3 Optativo (ou Potencial) [corresponde ao Futuro do Pretérito e ao
Subjuntivo].

Expressa: (1) suposições, hipóteses: sace… yäceyyäsi… atha… adhivaseyya “se tu
pedires (pedisses), ele poderia aceitar (talvez ele aceitasse)”; anacchariyaî kho pan' etaî,
yaî manussabhùto kälaî kareyya “mas isto não é surpreendente, que um ser humano
finde seu tempo (venha a morrer)”. (2) leve ordem, injunção forte: yathä… vyäkaroti
taî… äroceyyäsi “conforme ele explica, assim… reportes (haverias/terias de reportar)”.
(3) possibilidade (após a expressão idiomática) ìhänaî… vijjati yaî… existe o caso de
que… (optativo do verbo). (4) requisitos, desejos, convites, intenção: dhamma pariyäyaî
desessämi yena samannägato… vyäkareyya “ensinarei um curso de doutrina por meio
do qual alguém possa explicar”. (5) com invariáveis (adv., etc.); com verbo as etc.: api,
app “talvez (com opt.); n' ässa kiñ ci… apphutaî assa “nenhuma parte disso… estaria
inimpregnado/impenetrado”; siyä… “poderia ser (que)…”.

O significado hipotético é o mais usual. Quando uma oração relativa ou outra
subordinada expressa uma condição do qual uma oração principal dependa, seu verbo
pode estar no optativo, dependendo do grau de incerteza. Há, porém, uma tendência para
ambos os verbos, da oração principal e subordinada, de estarem no mesmo modo (por
“atração” ou assimilação). Assim, se o efeito da condição é completamente hipotético (v.
[1] acima) ambos os verbos usualmente estarão no optativo. De outro lado, se o resultado
é considerado certo e fatual (pelo orador, em narrativa pelo narrador mas não necessaria-
mente pelo orador que ele cita) ambos os verbos podem estar no modo presente (como:
“se um homem virtuoso vem a uma assembleia, ele vem sem vergonha”); ou ambos
podem estar no futuro se ao invés de uma “verdade eterna”, como acima, uma particular
futura ação for considerada (como: “se os fizer saudar (futuro de causativo) um por um, o
Bem-aventurado não será (futuro) saudado por eles (todos) antes da aurora”; igualmente
“eu não vou… até que…” — ambos futuro). Modos gramaticais diferentes podem ser
também usados (veja [2] e [4] acima).

O optativo é freqüentemente usado após expressão idiomática ìhänaî… vijjati
yaî… (v. [3] acima), mas o presente é às vezes usado (quando a possibilidade é considera-
da como definitivamente atestada); quando a expressão idiomática é negativa (“isto não é
possível”) o futuro é usual. Sem o yaî, e antecedendo a expressão idiomática, o caso
considerado poderá simplesmente ser dado como citação terminando em ti. (Há também
um modo condicional em páli, mas este não é freqüentemente usado, sendo restringido
à declaração de hipóteses impossíveis).
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mudadas quando seguidas na raiz por qualquer consoante. Assim, as alterações são: “i”
torna-se “e” e “u” torna-se “o” a não ser que seguidas de duas consoantes; “ï” torna-se
“e” e “ù” torna-se “o” a não ser que seguida de qualquer consoante. A vogal temática “a”
é então adicionada, antes da qual “e” torna-se “ay” e “o” torna-se “av”. 

Muitos verbos incluídos na 1ª conjugação têm radicais do presente irregularmente
formados. Quando um sufixo que começa com uma consoan te é adicionado a uma raiz
que termina em consoante, a consoante anterior é freqüentemente “assimilada” à seguinte.
P.ex., s + ch > cch (num agrupamento de consoantes somente a última pode ser aspirada
a não ser que seja uma semi-vogal, quando a consoante precedente pode reter sua
aspiração). Uma vez o radical dado, a flexão é perfeitamente regular.

Os antigos gramáticos descreveram os processos comuns de reforço de raízes ou de
sílabas, como uma prefixação de “a” à letra efetivamente reforçada. Existem três
gradações: zero ou fraca (avuddhika: nenhuma a–); forte (guÄa: a– prefixada); alongada
(vuddhi = “aumento”: uma segunda a– prefixada). Resumindo, temos:

Zero
(raiz termina em)

Forte Alongada

a, ä, e, o
seguidas de dupla consoante

nenhuma mudança
nenhuma mudança

nenhuma mudança
nenhuma mudança

i, u seguidas de 2 consoantes nenhuma mudança nenhuma mudança

ï, ù seguidas de consoante nenhuma mudança nenhuma mudança

i ou ï > e ou (+ a) = ay > e ou (+ a) = äy

u ou ù > o ou (+ a) = av > o ou (+ a) = äv

nï
bhù

> ne (+ a) = naya(ti)
> bho (+ a) = bhava(ti),

  =  ho(ti)
> bhäve(ti)

2.2.2 Imperativo.

Expressa: (1) ordens, proibições: ehi vá!, deves ir! sunohi escute! vadehi diga!, fale!
bhäsassu fale! (2) exortações, convite, desejo: upasamena… kumäro samannäga to hotu
que o príncipe esteja (venha a ser) dotado… com calma. 

Na 2ª pess. o sentido é usualmente de ordem, enquanto que o imper. na 3ª pess.
usado numa situação similar com o título ou nome da pessoa endereçada, ou com pron.
cortês, expressa um convite polido. O verbo imperativo freqüentemente ocupa o 1º lugar
numa frase.

O imper. de tiììhati [(ì)ìhä] é usado (além do sentido “esperar”, “permanecer”:
ettha tiììha, “espera aqui”) no significado de: “que isto assim seja”, “não tem importância,
não faz mal”, “que ele não…”, “não se incomode”; p.ex., tiììhatha tumhe, “não se
preocupe”.

O modo imperativo é formado do radical do presente com flexões especiais. Veja
conj. do verbo bhavati na 1ª Conjugação da Tabela III.2.3.b. As 1ªs pessoas e a 2ª pess.
plural coincidem com o presente indicativo. A 2ª pess. sing. usualmente não tem flexão
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raízes que terminam em consoantes a junção com ss, nem sempre regular, poderão
adquirir formas difíceis de reconhecer. Entre os verbos que formam futuro desta maneira
estão:

chid checchati (d + ss > cch; chindissati é mais usual)
(ñ)ñä ñassati (vogal da raiz encurtada antes de dupla consoante)
(ì)ìhä ìhassati (vogal da raiz encurtada antes de dupla consoante)
dä dassati (vogal da raiz encurtada antes de dupla consoante)
labh lacchati (bh + ss > ch; labhissati é tb. usado provavelmen-

te com mais freqüência)
(s)su sossati
han hañchati (em DN somente o irregular 1ª pess.sing.

ähañchaî é encontrado)
hù hessati (em verso; mudança de radical: cf. aoristo 3ª pl.

ahesuî).

Mui raramente um sufixo h (ou ih) aparece no lugar de ss (ou iss). As flexões então
começam com i ao invés de a: hohisi, 2ª sing.: “tu serás” (em prosa, mas talvez fala
poética-portentosa; bhavissati é a forma usual).

(d)dis tem a forma muito irregular dakkhiti (s + ss > kkh), e mais raramente a forma
dupla dakkhissati (para a irregularidade da vogal da raiz cf. o aoristo).

2.2.6 Condicional [corresponde ao Futuro do Pretérito e ao Subjuntivo].

Significados: (1) expressa ações posteriores à época de que se fala (v. h.4):
olokessaî  “eu vigiaria”; sakkä… abhavissa “seria… possível”; n' etaî abhavissa
kallaî vacanäya  “não seria apropriado dizer isto…”. (2) expressa futuro relativo a algo
que é passado. (3) eventos hipotéticos que não se realizaram e que provavelmente não se
realizarão. (4) indica hipótese que não aconteceria no passado (v. f.1): …alokessaî “…eu
teria vigiado (se…)”. (5) hipóteses falsas ou impossíveis;  dúvida, suposição inviável:
viññäÄaî va hi… vocchijjissatha… api nu kho näma-rùpaî1… äpajjissatha  “porque
se a consciência… fosse suprimida… um corpo senciente [matéria+mente] teria surgi-
do/teria sido produzido/surgiria?”; oläriko ca hi Poììhapäda attä abhavissa rùpi…
“porque, Poììhapäda, se tua alma fosse grossa, material…”; imäya ca Kassapa…
sämaññaî… abhavissa… dukkaraî… n' etaî abhavissa kallaî vacanäya… sakkä
ca pan'etaî abhavissa kätuî gahapatinä… antamaso kumbhadäsiyä pi… ti “se,
Kassapa, (somente) até este grau… ascetismo fosse uma dura tarefa… não seria apropriado
dizer isto: ‘Ascetismo é uma dura tarefa…’. Ademais, isto seria possível para um dono-de-
casa…  e até para uma menina-escrava fazer…”.

1
 nämarùpaî  é um te rmo té cnico sig n i f i cando a co mbin ação d e eleme ntos m ateriais  e

men tais  num co rpo  senciente; nämaî  aqui não signif ica “nome” mas todos os aspectos

de at ividade mental :  sensação, percepção, voli ç ão , contato, atenção. O contexto aqui

é o geral de que a existência de corpos sencientes depende da presença da “consciência”

e que  de fato “co nsciên cia” con tinua a pós o n ascime nto; po rtanto , o corp o sen cien te

continua. A supo sição da in terrupção  da “con sciência” en quanto  o corpo s enciente

con tinu a, é v ista,  port anto , com o im pos síve l.

Com o modo condicional não é comum introduzir a oração subordinada (condicional)
com um indeclinável relativo. O modo condicional freqüentemente aparece na oração
principal também, caso contrário o optativo. A subordinação da oração condicional é
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marcada simplesmente pelo uso do modo condicional em uma ou em ambas as orações,
a subordinada vindo em primeiro. Às vezes a oração principal é interrogativa (retórica, não
havendo dúvida quanto à resposta esperada).

O sistema para uso dos modos é: se a condição e seu resultado são puramente
hipotéticos, o optativo é usado; se verdadeiros, o indicativo (pres. e fut.); se falsos, o
condicional. Porém, ao simplesmente negar a possibilidade de algo, sem postulá-lo como
condição com resultado, um orador pode usar n’ etaî ìhänaî vijjati yaî com optativo,
ou sak(k) negado, ou uma forma infinita tal como akaraÄïya ou abhabba, ou na sakkä.

 O condicional é raramente usado, embora apareça regularmente  quando uma
hipótese falsa ou impossível (pelo ponto de vista do orador, e usualmente do ouvinte
também) é declarada. Ele é formado do radical do futuro com flexões do tipo aoristo (cf.
o aoristo de deseti na tabela, 7ª conjug.), e o aumento é usado. Ao contrário do aoristo,
o condicional tem o aumento regularmente exceto quando há um prefixo (v. na tabela, 1ª
conjug., verbo bhavati).

O condicional reflexivo, ou “médio”, 3ª pess.sing. é também usado ocasionalmente,
e é idêntico em forma com o “ativo” ou “transitivo” 2ª pess.pl.:

3ª pess.sing. abhavissatha

O condicional “ativo” de verbos que não o bhavati (bhù) é raro, mas o  condicional
“médio” (3ª sing.) pode ser exemplificado como segue:

abhi-ni(r)-vatt (I) abhinibbatt issatha se isto fosse produzido
(nenhum aumento) (em frase
interrogativa: seria isto
produzido?)

u(d)-pad (III) uppajjissatha se isto tivesse surgido
(nenhum aumento)

labh (I) alabhissatha se isto fosse obtido
vi-o-chid (III) vocchijjissatha se  isto fosse  cor tado

/removido (nenhum aumento)
(passivo) (ch > cch depois de
vogal em estreita junção)

2.2.7 Imperfeito (ou Pretérito).

Este era originalmente usado para expressar o passado definido, e o aoristo era usado
para expressar o tempo recentemente passado; mas, agora eles perderam seu significado
individual, e aoristo é extensivamente usado para expressar o passado definido. Pouqíssi-
mos verbos se conjugam neste modo, um deles sendo ägacchati [ä+gam+a]. 

2.2.8 Perfeito (ou Passado indefinido) [corresponde ao pretérito-mais-que-
perfeito].

Este modo é raramente usado; uma das exceções é a 3ª pess. do verbo “defectivo”
aha “dizer”. Alguns de seus usos: (1) ação que ocorreu antes de outra ação já passada
(fato) (v. d.A.2): tena kho pana samayena puriso kälakato hoti “naquele tempo o
homem morrera/tinha morrido”. (2) ação supostamente a ser completada antes de outra
ter começado (suposição).
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Os números são similares aos do substantivo.

Nota:  Notar-se-á que a ordem das pessoas é inversa ao das línguas ocidentais; mas nós não

segui remos essa  ordem.

Os 8 modos são: (1) Presente indicativo (vattamänä).
(2) Imperativo (pañcamï).
(3) Optativo (ou Potencial) (sattamï).
(4) Aoristo (ou Passado indef.) (ajjatanï)1.
(5) Futuro indicativo (bhavissantï).
(6) Condicional (kälätipatti).
(7) Imperfeito (ou Pretérito) (hïyattanï).
(8) Perfeito (ou Passado indef.) (parokkhä)2.

1 O aoristo  era anter iormen te usado para expressar o tempo recentemente passado; mas,

agora ele é extensivamente usado para expressar o pass ado e m gera l (o aoristo  é inde termi-

nado em relação ao tempo da ação). O Imperfeito foi, em muitas das suas funções,

assimilado pelo aoristo. 

2 Este  tempo é mais parecido com o pluperfect do latim, a ser traduzido por meio dos verbos

“ter” e “haver”  com p.pass. 

As formas indefinitas [nominais] dos verbos são:

(1) Infinitivo (tum-paccayanta).
(2) Particípio presente (missakiriyä).
(3) Particípio passado.
(4) Particípio futuro passivo (kicca).
(5) Gerúndio (pubbakiriyä). 

2.2 Tempos e  modos.

A seguir descreveremos o uso dos tempos e modos dos verbos; a Tabela III.2.2 (pág. 96)
dá um resumo do mesmo.

2.2.1 Presente.

(a) O presente é usado para expressar: (1)  o tempo pres., cujos limites são um tanto
vagos ou um fato atual: puriso bhäsati “o homem fala”, “o homem está falando”; puriso
upasaîkamati “o homem se aproxima”; (2) tempo indefinido; ações e estados permanen-
tes: “verdades eternas” (pres. durativo): canda äkäse äruhati “a Lua ascende no céu”;
manusso jïvati “o ser humano vive”; devo cavati “o deva morre”; devo amanusso hoti
“o deva é um ser não-humano”; (3) um fato futuro mas próximo: pakkamäma “nós
estamos indo embora”, “nós vamos embora”; (4) fatos ocorridos no passado (pres.
histórico ou narrativo): atha evaî vadämi “então eu falo assim” (…  falei…); (5) o que é
habitual na vida ou caráter (pres. habitual ou freqüentativo): mañce sayati “ele dorme na
cama”; (6) duração de uma ação “até”: yäva… (7) tempo futuro, fixo “quando”: yadä…

(b) O verbo bhavati (bhù) — 1ª Conjugação. As flexões do verbo bhavati no modo
presente (indicativo ativo) são dadas no Apêndice, Tabela III.2.3.b. Este verbo sofre a
gradação vogal; as gradações serão explicadas a seguir.

Derivação:– Onde a vogal é a, ä, e ou o nenhuma mudança é feita; onde estas são
seguidas por dupla consoante nenhuma mudança é feita; a vogal longa “ï” e “ù” não são
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gramatical representada pelo  pres. 3ª pess. Isto é importante, porquanto, para podermos
conjugar o verbo, temos que partir desta forma gramatical, e é assim que aparecem os
verbos neste dicionário.

O verbo tem formas finitas e indefinitas [em português, formas nominais]. As formas
finitas são conjugadas, i.é., tomam terminações diferen tes para pessoas diferentes. As
raízes no páli são divididas em 7 grupos, que são conjugadas diferentemente. As formas
indefinitas [nominais] são flexionadas como adjetivos ou não são flexionadas de tudo.

Ademais, todos os verbos são divididos em transitivos e intransitivos. O verbo
transitivo requer um complemento de objeto; um verbo intransitivo é usado sem objeto.
Mas, quando esses verbos intransitivos são causativos, eles requerem um objeto, e tornam-
se transitivos. P.ex., därako sayati “o bebê dorme”, é intransitivo; mätä därakaî
sayäpeti “a mãe faz o seu bebê dormir”, é causativo. Verbos que requerem dois objetos
são chamados bitransitivos. Verbos que são transitivos numa língua não são necessariamen-
te traduzidos por meio de verbos que são transitivos noutra; portanto, essas propriedades
haverão de ser notadas à medida que ocorrem nos ve rbos páli. Transitividade é, natural-
mente, uma característica dos verbos e não de suas raízes; assim, os verbos bhavati (bhù)
e hoti (hù) são intransitivos, mas os verbos paribhavati (pari-bhù) “desdenhar” e
anubhavati (anu-bhù) “experimentar” são transitivos; enquanto que pätubhavati (pätu-
bhù) “aparecer” e pahoti (pa-hù) “ser capaz” são intransitivos. As raízes bhù e hù não são
nenhuma delas.

Páli tem voz ativa (parassapada) e passiva (attanopada), mas, adicionalmente uma
voz “média” que originalmente era usada para expressar ação no interesse do sujeito;
p.ex., “trabalho para mim mesmo”, ação reflexiva, “ajudo a mim mesmo” ou ação
recíproca, “nós nos ajudamos um ao outro”. As formas médias não são freqüentes em páli.
As poucas formas que ocorrem nos textos são especialmente indicadas nos vocabulários.
O significado poderá não ser distinguido da forma ativa.

Concordância do verbo e agente. Quando um verbo tem dois ou mais agentes ele
usualmente concorda com a soma dos agentes e é plural; mais raramente, este pode
concordar somente com o agente mais próximo ou com os agentes tomados como
coletivos, sendo singular. Se a pessoa conflita, o segundo toma precedência sobre o
terceiro e o primeiro sobre ambos.

2.1 Estrutura dos verbos

No páli existem 3 tempos, duas vozes, 2 números, 3 pessoas e 8 modos usados na
conjugação dos verbos. As formas indefinitas dos verbos [formas nominais] não são
conjugadas; elas são, às vezes, flexionadas como os adjetivos. 

Tempos: (1) Presente (vattamänakäla), ativo, passivo e médio.
(2) Passado (atïtakäla).
(3) Futuro do indicativo (anägatakäla).

Vozes: (1) Ativo (kattukäraka).
(2) Passivo ou reflexivo (kammakäraka).

Pessoa: (1) 3ª pessoa (paìhamapurisa).
(2) 2ª pessoa (majjhimapurisa).
(3) 1ª pessoa (uttamapurisa).
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O perfeito, é extremamente raro exceto pelas 3ªs pessoas do verbo “defeituoso” ah,
“dizer”, que são preferidas em narrativa. O significado é tempo indefinido — amiúde
presente.

3ª pess.sing.  äha , “ele disse, ele diz”
3ª pess.pl.   ähaîsu (às vezes ähu em verso)

Nenhuma outra forma ou modos da raiz ah são usados.

O modo perfeito é distinguido em forma pela reduplicação da parte inicial da raiz
(aqui a – ah > äh) e as flexões, particularmente a 3ª sing. em a. Formas perfeitas de vários
verbos são ocasionalmente simulados na tardia poesia páli.

Formas Nominais.

2.2.9 Infinitivo Impessoal.

É usado como invariável. Expressa propósito e é intercambiável com o dativo de
propósito; também expressa probabilidade. O infinitivo é neutro no que diz respeito ao
ativo e passivo. (1) Em frase ativa: na sakkoti äsaÄä pi vuììhätuî, “ele não consegue
sequer se levantar de seu assento”. (2) Frase passiva com agente no instr.: kulaputtena
upasaîkamituî “a ser aproximado/abordado por pessoa respeitável”. 

Em compostos: gantukäma (manussa) “(um homem) que deseja ir”.

O infinitivo pode ser feito negativo combinando-o com o prefixo a–: adätuî, “não
dar”.

Algumas construções idiomáticas:

evaî arahati bhavituî = “isto deve/deveria ser assim” (“merece ser”), “isto
deve ser assim” (expressando probabilidade, não certeza, concernente os
fatos).

iccheyyäma mayaî… sotuî = “nós gostaríamos de ouvir”.
arahati… samaÄaî dassanäya upasaîkamituî = “ele deveria… ir e ver

o asceta” (dativo e inf. em conjunto).
iccheyyätha no tumhe… sotuî = “não gostarias de ouvir?”
sakkä nu kho… paññapetuî “é possível… definir?”
sakkä pan’ etaî bhante mayä ñätuî = (lit. “mas é possível, senhor, isto

ser conhecido por mim?”) “mas é possível para mim, senhor, conhecer
isto?”

devä yesaî na sakkä… äyuî saîkhätuî = “devas cujas idades não
podem ser… computadas”

nähaî sakkomi… pañca vassäni ägametuî = “eu não posso… esperar
cinco anos” ( causativo de ägacchati significa “esperar”).

na labhanti gämaî… pavisituî = “eles não obtiveram entrada no vilarejo”,
“eles não foram permitidos entrar no vilarejo”

atha agäräni upakkamiîsu kätuî tan’ eva asaddhammassa paìi cchäda
natthaî = “então eles foram nas casas a fim de fazer o propósito de
encobrimento justamente desta maldade” i.é., a fim de realizar a maldade
em segredo. 

bhikkhù… alaî… dhammaî desetuî “bikshus… aptos… a ensinar o
Darma”. 

abhabbo… bhikkhu… gantuî = “um bikshu… é incapaz de ir…”
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O infinitivo é formado pela adição dos sufixos tuî e ituî a uma forma reforçada
da raiz ou ao radical do presente. Radicais em consoantes tomam ituî; algumas raízes em
vogal tomam tuî. Verbos da 7ª conjugação e causativos têm tuî seguindo a vogal radical
e. O infinitivo é usado como indeclinável. Usualmente ele expressa propósito, e é
intercambiável com o dativo de propósito:

rädh (VII) ärädhetuî agradar, satisfazer
kar kätuî fazer
(j)jhe jhäyituî meditar
is (I) pariyesituî procurar

2.2.10 Particípio Presente [corresponde ao Gerúndio e Ger. Comp.; é usado
como adj.]

Particípios presentes são usados como “adjetivos” ( assim como pode ocorrer com
part.pass.) “qualificando” substantivos, com os quais concordam em gênero, caso e
número.

Ele expressa ação que ocorre simultaneamente com a ação principal da frase: kälaî
karonto avoca “findando (ao findar) o tempo, disse (= quando estava morrendo/em
morrendo disse)”; satto… ittha ttaî ägato samäno “um ser… que tendo vindo a este
mundo”; eke samaÄabrähmaÄä… pañhaî puììhä  samänä “alguns ascetas e brâmanes…
sendo/havendo sido inquiridos com uma pergunta”; Buddhacakkhunä lokaî volokento
“escrutando o mundo com o olho de Iluminado”. (V.tb. Gerúndio).

P.pres. ativos em significado são formados do radical do presente dos verbos
adicionando os sufixos nt ou mäna e declinados como substantivos. Eles indicam uma
ação que toma lugar simultaneamente com a ação principal da frase. De bhù são formados
os radicais bhavant e bhavamäna , ambos significando “sendo”. O radical nt, que é muito
mais comumente usado por quase todos os verbos, é flexionado como, p.ex., gam (v. no
Apêndice, Tabela III.1.4.3.l). De outras conjugações, m.nom.sing.: karonto, “fazendo, o
fazer”; paññapento, “declarando”.

As formas em mäna são declinadas em exatamente da mesma maneira que outros
substantivos em –a (v. tabela parág. a). De as temos o radical samäna, “ser”, m.nom.sing.
samäno, que é usado bastante freqüentemente — mais freqüente que sant. Como as
palavras bhavant (e bhava) e sant têm significados especiais além de “sendo, o ser”,
samäna, que não tem, evita ambigüidades.

2.2.11 Particípio Passado.

O pp. normalmente é passivo em significado, mas pp. de verbos intransitivos ( e
mesmo de alguns verbos transitivos usados como intr.), especialmente daqueles que
significam “ir”, “mover-se”. “ir adiante”, são às vezes construídos como ativos. O pp. pode
ser equivalente a um verbo finito (normalmente passivo) no modo pretérito. Ele então
aparece no caso nom. e concorda em número e gênero com o agente (se ativo) ou o
paciente (se passivo). Usualmente isto indica o “presente-perfeito”, como em conversação
(v. A.1 abaixo). 

Ao invés de estar por si só como equivalente de um verbo finito, o pp. pode ser
acompanhado (usualmente seguido) pelo modo presente de verbos que significam “ser”,
enfatizando o sentido de “presente-perfeito”.
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sakasmiî satthe, “nas suas próprias caravanas”
Idiomático: sakan te mahärä ja (ao ofertar submissão) = (que tudo seja) seu,

grande rei!, (que isto seja) teu próprio…

sa é flexionado de acordo com a declinação pronominal em todos os gêneros,
mas é raramente usado exceto em poesia. O significado é o mesmo do saka.
Ele é encontrado em alguns compostos em prosa: samata = sua própria
opinião; sahatha = sua própria mão.

sayaî e sämaî são indeclináveis, significando “si mesmo, si próprio”, “si,
mesmo”, “eu mesmo”, etc. Eles são sinônimos, exceto que sämaî é mais
comum e sayaî mais poético e é usado somente em discurso elevado:

sämaî diììhaî, “visto por si mesmo, visto por mim mesmo”
sayaî abhiññä, “tendo apurado/averiguado a si mesmo” (abhiññä =

abhiññäya com elisão da sílaba final).
sayaî é usado em compostos: sayaîpabha  = autoluminoso; sayaîkata

= feito por si mesmo (autofeito), auto-evoluido, espontâneo (p.ex., o
universo ou a alma podem ser assim concebidos; o oposto é paraîkata
= feito por outro).

1.5.7 Adjetivos pronominais: 

Quase todos os pron. tornam-se adj. quando eles são usados antes de um substantivo
do mesmo gênero, número e caso. Eles são pronomes quando estão por si mesmos numa
frase. Alguns adj. que são ou derivados de, ou ligados em significado com pron., seguem
a declinação pronominal. Tais adj. pronominais são: añña, aññatara, aññatama “um
outro”; amuka, asuka “tal e tal um”; itara “outro”; katara, katama  “qual (um)”; para
“outro”; pubba “anterior”; sabba “todo, tudo”. Dado que eles seguem a declinação
pronominal,  esses adj. tomam as terminações dos casos que são próprios aos pron., e não
a dos substantivos. 

Esses adjetivos pronominais seguem a declinação do pronome ya(d) (v. parág. [i] e
[j] na tabela) e deverão ser cuidadosamente distinguidos de adjetivos comuns devido à
diferença de declinação no masc. pl. do nom. e gen.-dat.  Assim, o sabba (pron.) é sabbe
no m.nom.pl. enquanto que kusala (adj.) é kusalä; no gen.-dat.pl. sabbesaî contra
kusalänaî, etc.

Pronome de tratamento bhavant–.

O radical bhavant– (do p.pres. de bhavati [bhù]) é usado como pronome de
tratamento (referência polida ou respeitosa) (o tvaî é restrito ao tratamento familiar), mas
com um verbo de 3ª pess. (exceto no caso voc.). O bhavant é declinado como gacchant
enquanto verbo. O pronome honorífico é declinado de acordo com parág. (p ) da tabela
de declinações.

2. Verbos

Os verbos são formados a partir de raízes [em português, radicais], adicionando-lhes sufixos
e prefixos. Uma raiz é um elemento primitivo da língua, expressando uma idéia abstrata.
Ela é incapaz de qualquer análise gramatical. É comum nas línguas ocidentais expressar
a idéia contida na raiz [radical] por meio do infinitivo; em páli prefere-se usar a forma
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O pronome attan: A palavra attan tem dois usos principais. Como pron. reflexivo
(ou, no gen., possessivo) este significa “eu mesmo”, “tu mesmo”,  “ele mesmo, si mesmo”,
etc. (também “seu próprio”, “meu próprio”, etc., como adjetivos possessivos), etc., em
vários contextos (este pode se referir ao corpo ou à mente). Como substantivo ele significa
“alma” conforme usualmente concebido na religião bramânica (i.é., o eu essencial, que
supostamente embasa a consciência individual, ou o princípio animador chamado também
jïva), uma concepção que os budistas rejeitaram como não correspondendo a qualquer
realidade.

Exemplos de attan como pronome:
attänaî sukheti pïÄeti, “ele deleita e apraz a si mesmo/próprio”
sä attänañ c’ eva jïvitaî…, “ela… (destruirá) sua própria vida e…” (aqui

attänañ é usado em aposição a jïvitaî).
attanä ca jïvähi…, “tu mesmo deves fazer uma existência (ou meio de vida)

e…”
sucibhùtena attanä, “sendo ele próprio puro” (o instr. tem usualmente um

sentido reflexivo-intr. simples: o agente atua, ou é, ele próprio, por si
mesmo).

attanä attänaî vyäkareyya, “ele se explicaria (instr.) a si próprio (acus.)”
(i.é., conheceria a si próprio).

jänasi… attano gatiî, “tu sabes… teu próprio destino?”
jänämi… attano gatiî, “eu conheço… meu próprio destino” (o gen. attano

pode usualmente ser traduzido por “próprio”, “seu próprio”, e é mais
enfático do que tassa ou assa que simplesmente é = “seu” em contextos
similares).

attano samasamaî, “igual a mim próprio = meu igual”
ime… nïvarane pahïne attani, “(ele vê)… esses… obstáculos eliminados em

si mesmo”
attahitäya, “para sua própria vantagem” (palavra composta tappurisa)
attä pi’ ssa agutto arakkhito hoti…, “ele próprio é desprotegido, inseguro

(e sua esposa, etc.) (nom. com assa = seu eu).

O singular pode ser usado pelo plural, às vezes com eka = um, em estreita combina-
ção:

ye… samaÄabrähmaÄä… ekaî attänaî damenti, “brâmanes e ascetas
que… refreiam o eu (a si próprio)”

O plural é raramente usado.

Outros pron. reflexivos ou possessivos.

Com attan nós podemos comparar outros pronomes ou adjetivos, sayaî,
sämaî, saka e sa.

saka “próprio” é usado em todos os gêneros a exemplo dum adj. (concordando
com a palavra que expressa a coisa possuída, não com o possuidor):

yena sako ärämo tena päyäsi, “ele partiu (se pôs a caminho) de seu próprio
parque”

vihaññati… sakena cittena , “ele está aflito… pelo seu próprio pensamen
to/mente/coração”

sake nivesane, “na sua própria casa”
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Alguns pp. são usados como substantivos (p.ex., bhäsitaî pode significar “o que foi
falado”, “fala/discurso”, “dito”), e todos eles podem ser usados como “adjetivos” (p.ex.,
kupita = “zangado”) qualificando e concordando com substantivos em gênero, caso e
número. Alguns têm adquirido significados especiais como substantivos. Eles são flexiona-
dos como substantivos em –a, nos três gêneros.

A — Passivo: (1) = pret. perf. composto (passivo): mayaî… upasaîkantä  “nós nos
aproximamos”, “nós temos nos aproximado” (nós somos/estamos chegados a/-aproxima-
dos de) (anunciando sua chegada para ver alguém). (2) = pret. perf. enfático: kilanto 'smi
“estou cansado”; so 'mhi etarahi… mutto “agora sou/estou… libertado”.  (3) verbo
passivo (construção perifrás- tica): tena kho pana samayena Jïvako… tunhïbhùto
nisinno hoti “por aquele tempo Jïvaka está/estava sentado em silêncio”. (4) verbo passivo
impessoal (bhäva): evaî me sutaî “assim foi ouvido por mim”, “assim eu ouvi”. (5)
verbo passivo como adj.: mayä ime sattä nimmitä “por mim estes seres foram/tem sido
criados”, “eu tenho criado/criei estes seres”. (6) como substantivo: bhäsitaî (o falado);
“fala”, “dito”. (7) como adjetivo: kupita “zangado”; diììha “visível, visto”.

B — Ativo: (1) como verbo: gahapatissa… bhojanaî bhutävissa “de um dono-de-
casa… que tem/tinha (há/havia) comido uma refeição”; bhuttävin “tendo/havendo
comido”. (2) como adjetivo: bhuttävin “que tem comido”; vijitävin “que tem/tinha
conquistado”; vusittavant “que tem vivido (bem)”.

(i) Particípio passado - Formação. O pp. usualmente é formado da raiz com o sufixo
ta ou ita. Assim:

(pa)pa-(k)kam pakkanta ido embora, deixado (assimil. m+t > nt)
kar kata feito (final r elidido)
kilam kilanta cançado
kup kupita zangado
gaî gata ido (final m elidido)
adhi-gam adhigata entendido
ä-gam ägata vindo
saî-anu-ä-gam samannägata dotado; adquirido (anu-ä > anvä > annä

        por assimilação)
ni-(g)gah niggahïta refutado
(p)pa–(ñ)ñap paññatta declarado; preparado
(ì)ìhä ìhita estado; parado
saî-tus santuììha satisfeto; contente
dis desita ensinado
(d)dis diììha visto (assimilação irregular)
pucch puììha perguntado (assimil. cch + ta > ììh)
bandh baddha amarrado (nasal elidida, t assimil. ao dh)
ni(r)-mä nimmita criado
vi-muc vimutta liberto
ni-rudh niruddha parado, cessado, terminado
vac vutta falado
(p)pa-(v)vaj pabbajita ido adiante, saído (para se tornar asceta)
sam santa acalmado
(s)su suta ouvido
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Certos verbos formam seus pp. com o sufixo –na, havendo freqüentemente
assimilação da consoante final da raiz ao n:

chid chinna cortado; removido
dä dinna dado
ä-pad äpanna possuindo, tendo
u(d)-pad uppanna ocorrido, surgido
upa-pad upapanna transmigrado, (re)nascido, surgido
(p)paìi-pad paìipanna engajado em, seguindo, praticando
sam-pad sampanna dotado de, tendo
bhid bhinna dividido, repartido
ni-sïd nisinna sentado
hä hïna diminuido, reduzido, eliminado

(ii) Particípio passado ativo. Pp. que são ativos (de verbos transitivos ou intransitivos)
são formados pela adição de dois sufixos, usualmente à mesma forma da raiz conforme
usado em p.fut.pass. Eles podem ser usados ou como verbos ou como adjetivos. No
construção anterior eles tomam um agente no nom. e podem tomar um paciente no acus.

O sufixo menos infreqüente é tävin, que é flexionado como outros radicais em in:
bhuj — bhuttävin, “tendo comido, que tem comido”; vi-ji — vijitävin, “que tem
conquistado, que conquistou”.

O sufixo tavant (u) pode ser considerado como o sufixo poss. vant(u) (cuja declinação
ele segue) adicionado ao pp. em ta: vas — vusitavant , “que tem vivido (bem)”. (Este tem
um significado especial se aplicando à vida dos bikshus; é sempre um adj etivo).

Exemplo de construção com paciente: gahapatissa… bhojanaî bhuttävissa…, “de
um dono de casa… que comeu uma refeição…”

2.2.12 Particípio Futuro Passivo [sentido de Imperativo ou Optativo]
 (“isto deve/deveria ser feito, “isto havia de ser feito”, “isto pode ser feito”)

Significados: (1) como impessoal (neutro ou concordando com o paciente, se
expresso) passivo, com agente em instr.: te vo bhävetabbä “eles devem ser desenvolvidos
por ti”; iminä… pariyäyena veditabbaî “isto deveria ser verificado por este meio”;
kathaî paìipajjitabbaî “como é que se deveria proceder?”. (2) às vezes é acompanhado
(seguido) pelo modo presente ou futuro de um verbo que significa “ser” (construção
perifrástica): …maggo gantabbo hoti “… o caminho tem que ser percorrido”; maggo kho
me gantabbo bhavissati “deveras o caminho haverá (terá) de ser caminhado/percorrido
por mim (= eu terei que andar ao longo do caminho)”; n' amhi kena ci upasaîkamitab-
bo “não devo ser aproximado/visitado/abordado por ninguém”. (3) usado com man
“pensar”, expressando o que se pensa (pres.), pensou-se (aoristo) ou poderia pensar (opt.)
em fazer ou adequado para ser feito: upasaîkamitabbaî maññeyya “ele pode pensar
que esta (assembléia) deva ser aproximada/abordada/ visitada”, “ele poderia considerar
isto como merecedora de ser visitada”. (4) como substantivo: pure vacanïyaî pacchä
avaca “tu disseste por último o que deveria ser dito primeiro”. (5) como adjetivo: ramanï-
yo pabbato “a montanha é deliciosa”.

A exemplo de pp. o p.fut.pass. pode ser feito negativo pelo prefixo a (ou an):
abhabba, “incapaz”.
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usados onde o português usaria o artigo definido, e pode ser às vezes traduzido por “o(s),
a(s)”, etc., ao invés de “ele, este, esse”, etc.

Pronomes demonstrativos devem concordar com o número e gênero dos substantivos
a que se referem. No caso de uma frase ou oração com substantivo e adjetivo(s), o
pronome demonstrativo que se relaciona com o mesmo substantivo, antecede o grupo
todo.

O pronome amu.

O pron. demonstrativo amu, “ele, ela, isto, aquilo, acolá” é dêitico como idaî, mas
refere-se a um objeto mais remoto. Ele é usado quando se faz necessário distinguir um
objeto mais distante de um mais próximo, ou contrastar duas pessoas ou grupos. Ele
corresponde ao indeclináve l amutra, “lá, acolá”, assim como idaî corresponde ao idha
e ao ettha, “aqui”. Veja declinação no parág. (h) da tabela de dec linações.

1.5.3 Pronomes relativos: ya “quem, qual”; sabba “tudo, todo”; itara “o outro”,
etc.

1.5.4 Pronomes interrogativos: ka “quem?, o que?”, etc.

No páli não há qualquer equivalente ao sinal de interrogação. Como regra geral, se
uma frase contém uma palavra interrogativa a frase toda é interrogativa, mas umas poucas
frases interrogativas não contêm palavra interrogativa e têm que ser entendidas pelo
contexto. Algumas vezes inversão é usada: khamati te idaî, “agrada a ti isto? = isto te
agrada?”, “aprovas isto?” (idaî me khamati = isto me agrada, eu gosto disto).

A forma neutra sing. kiî é às vezes usada como indeclinável, simplesmente fazendo
a frase interrogativa (= inversão + “?” em português): kiî saddaî assosi, “o barulho ele
ouviu? = ele ouviu o barulho?” Como o páli favorece o discurso direto, kiî saddaî
assosï ti… poderia ser traduzido por “(…ele perguntou) se ele ouviu o barulho”. O
interrogativo usualmente ocupa o início de sua oração. Cf. também os indeclináveis nu e
api. Veja parág. (k), (m) e (n) da tabela de declinações.

1.5.5 Pronomes indefinidos: são obtidos:

(1) adicionando a partícula –ci ao pron. rel.: koci, käci, kiñci “alguém, alguma
   coisa”;
(2) pela dupla repetição do pron. rel. ou demonstr.: so so “qualquer um”, yo

yo “qualquer um”;
(3) juntando um pron. rel. ou interr. com outro demonstr.: yo so “quem quer

que, seja quem for”;
(4) juntando um pron. rel. com um indef.: yaî kiñci “qualquer que, tudo

quanto.

1.5.6 Pronomes possessivos ou reflexivos: 

Os adj. pronominais sa “o próprio”, saka “seu próprio”, mämaka “devotado a”, são
usados para expressar sentido possessivo. Ademais, no sentido possessivo são usados (a)
o pronome attan para todos os gêneros, tanto no singular quanto no plural;  (b) o genitivo
dos pron. pess. para cada pessoa respectivamente: mayhaî, tuyhaî, tassa, täya,
amhäkaî, tumhäkaî, tesaî, täsaî.
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Nota:  F rases como “O primeiro entre os oito homens” e outras, deverão ser t raduz idas

usando o locativo ou genitivo. P.ex., aììhasu purisesu paìhamo ou aììhannaî

purisänaî paìhamo .

1.5 Pronomes

Pronomes admitem todos os gêneros, dado que eles representam toda pessoa e coisa que
estão em gêneros diferentes. Eles se tornam adjetivos quando qualificam outros nomes.
Eles não tem formas vocativas.

Os paradigmas de declinação dos pronomes são dados no Apêndice , “Tabela III.1.5
— Pronomes: Declinações".

Os pronomes poderão ser divididos em:

1.5.1 Pronomes pessoais: amha ou ahaî “eu”; tumha ou tvaî “tu”, so “ele”,
etc.

    Os pronomes pessoais são flexionados de acordo com parág. (a), (b) e (c) da tabela
acima. 

Embora a pessoa seja indicada pela flexão do verbo, os pron. da 1ª e 2ª pessoas são
freqüentemente usados, dando uma ligeira ênfase ao sujeito. A 3ª pess. do pron. é menos
freqüentemente usada dessa maneira.

1.5.2 Pronomes demonstrativos: ta(d) ou so “ele, isso, esse, aquele”; eta(d)
“isso, isto”; ima ou ayaî “isto”, etc.

A 3ª pess. do pron. (so, sa) é também usada como demonstrativo, significando “ isso,
esse, aquele”, em 3 gêneros. Ela é usada como pron. “anafórico”, i.é., ele refere-se ao
passado a alguém ou a alguma coisa previamente mencionada numa narrativa. Como
oposto ao uso em conversação e outra fala direta dos “pronomes de presença” que se
referem a alguém ou a algo presente (“esta pessoa diz”, “nesta jarra”), ta(d) é chamado
um “pronome de ausência” porque ele é freqüentemente usado para falar de alguém ou
de algo numa estória e, portanto, não presente à pessoa que fala. Ele pode servir para
conectar as frases de uma narrativa num contínuo parágrafo ou secção longa. É usado
também como pron. enfático (em combinação com outro pron. ou ocasionalmente com
verbo de 1ª pess. no sentido de 1ª pess. enfática), p.ex., na expressão so ‘haî “eu” (lit.
“que eu”). Em combinação com um substantivo ele é mais uma vez enfático e pode às
vezes ser traduzido por “o/a”.

Outra forma do pron. demonstrativo (eta & etaî) é usado para denotar um objeto
ou pessoa presente, correspondendo grosso modo a “este, esta, isto, isso” (também
“aquilo” quando se aponta para o objeto, i.é., estiver presente). Este pode ser chamado
um pron. “dêitico”, apontando para alguém ou alguma coisa presente aos ouvintes em
discurso direto (veja parág. (d) da tabela acima).

Outro pron. demonstrativo (idaî), também “dêitico” ou “presente” e cujos
significados são dificilmente distinguidos do eta(d), é flexionado de acordo com o parág.
(e) da tabela acima. Onde há alguma distinção idaî– indica um objeto mais próximo e
enfatiza a proximidade: “este um”, enquanto eta(d) é simplesmente indefinido).

Não havendo “artigo definido” em páli, os pronomes demonstrativos são às vezes
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O p.fut.pass. formado com os sufixos tabba, anïya ou ya (yya) é normalmente
passivo, como o pp. A construção é na maior parte o mesmo que para o pp., e ele pode
ser usado como verbo-frase ou como adjetivo, e uns poucos também como substantivos.
A forma em tabba é mais freqüentemente usado como verbo-frase e aquele em anïya
como adjetivo. A flexão é nos três gêneros sobre o radical a/ä justamente como no caso
de pp. Uma forma reforçada da raiz é normalmente usada no p.fut.pass.

(k)kam kamitabba a ser andado
kar kätabba a ser feito
gam gantabba a ser ido, deve ser ido
car caritabba deve ser vivido, a ser praticado
dä dätabba a ser dado, deve ser…, deveria ser…
bhäs bhäsitabba a ser falado, deve ser…
vid veditabba a ser conhecido, a ser descoberto/averi-

   guado
sev sevitabba a ser usufruido, a ser seguido

Causativo:
kar käretabba deve ser causado para ser feito, deveria

ser…
(ì)ìhä ìhäpetabba a ser estabelecido
bhù bhävetabba a ser desenvolvido

Com sufixo anïya:
kam kamanïya a ser amado; adorável, encantador
kar karaÄïya o que deve ser feito; dever, negócio
khäd khädanïya a ser mastigado; alimento (sólido, duro)
vac vacanïya a ser dito, o que deveria ser dito

Com sufixo ya (yya):
kar kicca a ser feito, o que deveria ser feito;

negócio
dä deyya a ser dado; presente
pä peyya a ser bebido
labh labbha a ser obtido; possível

2.2.13  Gerúndio (v.tb. p.pres.)

O ger., um particípio indeclinável, é usado para expressar uma ação que antecede
a ação do verbo principal numa frase. Ele pode, assim, concluir uma oração subordinada.
O agente do ger. é o mesmo que o da ação principal. Frases complexas são construídas
com orações concluídas por particípios ou gerúndios antecedendo a oração principal com
o verbo principal. Desta maneira o agente é descrito como desempenhando um grupo ou
séries de ações. Cada oração pode ter seu próprio paciente.

Uso: (1) É invariável.  Expressa uma ação que precede a ação do verbo principal: te
'haî upasaîkamitvä evaî vadämi “aproximando-me (tendo me aproximado) deles
assim eu falo (= após ter-me aproximado…)”; (2) ação que teve começo antes da indicada
no verbo principal e ainda continuou; (3) ação simultânea ao verbo principal: cetasä…
pharitvä viharati “ele permanece permeando… com sua mente”; (4) ação posposta ao
verbo principal.
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Formação (i). O gerúndio é usualmente formado do mesmo radical que o pp.
adicionando os sufixos tvä, itvä ou ya:

upa-saî-(k)kam upasaîkamitvä tendo se aproximado
kar katvä, karitvä tendo feito
gam gantvä tendo ido
(g)gah gahetvä tendo tomado
chid chinditvä tendo cortado
u(d)-(ì)ìhä uììhäya tendo ficado de pé
ä-dä ädäya tendo tomado (= tomada)
(d)dis disvä tendo visto
vac vatvä tendo dito
abhi-vad abhivädetvä tendo saudado
ni-väs niväsetvä tendo se vestido
vi-vic vivicca tendo se separado de, tendo se

tornado isolado (vic + ya >
vicca)

(p)pa-vis pavisitvä tendo entrado
(s)su sutvä tendo ouvido
(p)paìi-(s)su paìissutvä tendo concordado/consentido
(p)pa-hä pahäya tendo renunciado
hù hutvä tendo sido

Formação (ii).  

A — tvä, tväna e tùna podem ser usados opcionalmente, e eles são adicionados
à base por meio de uma vogal de ligação i, quando o radical não terminar numa longa ä.

B — “ya” é na maior parte adicionado às raízes que combinam com prefixos,
p.ex., ä + dä + ya = ädäya, vi + dhä + ya = vidhaya. Em outros casos ele é às vezes
assimilado com a última consoante da base ou às vezes intercambiada com esta, p.ex.,

(1) Assimilada:
ä + gam + ya = ägamma (tendo vindo)
ni + kham + ya = nikkhamma (tendo saido/aparecido)

(2) Intercambiado:
ä + ruh + ya = äruyha (tendo se elevado)
pa + gah + ya = paggayha  (tendo se levantado)
o + ruh + ya = oruyha (tendo descido)

2.2.14  Modo Passivo.

Verbos passivos não são muito comuns em páli, que tem forte preferência pelo ativo
exceto em certas expressões favorecidas com particípios passados (v. 2.3.2 [ii]).

Significados: (1) pres. ind. passivo (Kammapada): esä taÄhä pahïyati “este anelo
é abandonado”; bhojanaî dïyati “a refeição é dada”; (2) passado passivo: haññiîsu
“eles foram mortos”; (3) part. pres. passivo: kayiramäna  “sendo feito”; (4) verbo auxiliar
+ part. pass = passivo: saññä ca vedanä ca niruddhä honti “as sensações e percepções
estão cessadas (cessaram)”; (5) passivo do futuro: pahïyissati “será abandonado”.
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Da mesma maneira, para numerais intermediários:
dvecattärïsa nägasahassäni “42.000 elefantes”
caturäsït i itthisahassäni “84.000 mulheres”
caturäsït inägasahassäni “84.000 elefantes”

100.000 é satasahassaî, que é usado como sataî e sahassaî e a exemplo deles
é proeminente no cômputo (1.000.000 não é proeminente, sendo meramente dez
centenas de milhares). Números mais elevados são formados da mesma maneira como
entre 1.000 e 100.000:

aììhasaììhibhikkhusatasahassaî (sing.) “168.000 bikshus”
cuddasa satasahassäni sa ììhi ca sahassäni cha ca sa täni 1.460.600
catuvïsat i satasahassäni 2.400.000
asïti bhikkhusatasahassäni “8.000.000 bikshus”

Se tais compostos forem usados como adjetivos (Ä)ika pode ser acrescentado.

Os ordinais ainda não dados são usualmente formados pela adição do sufixo ma (fem.
mï) aos cardinais. Às vezes, os próprios c ardinais são usados com sentido ordina l.

Expressões numéricas miscelâneas:

“mais que”: paropaññäsa(î), “mais que cinqüenta”
“muito(s)”: aneka, ou composto ou anekäni satäni , etc.

O pronome katama, “qual?”, qual um?, usualmente introduz uma enumeração com
explanações.

Kati, “quantos?”, é flexionado no plural somente como um adjetivo em –i, mas
nom.-acus. é kati para todos os gêneros.

“tempo(s)”: sakiî ou sakid eva “uma vez”, “somente uma vez”; dvikkhattuî “duas
vezes”; tikkhattuî “três vezes”; chakkhattuî “seis vezes”; katikkhattuî
“quantas vezes?” (todos estes são indeclináveis).

“num. multiplicativo”: tividha “triplo”, “tríplice”; dvidhä (indecl.) “em dois” (divisão);
sattadhä  (indecl.) “em sete”.

“múltiplos”: diguÄaî (ou dvi–) “duplo”; catugguÄa  “quatro vezes”, “quádruplo”
(p.ex., quatro espessuras).

Números distributivos (“x cada”) são formados por simples repetição (ämeÄëita).

A declinação completa de ubho, “ambos”, é:
Nom. & acus. ubho
Instr. ubhohi
Dat. & gen. ubhimaî
Abl. ubhohi
Loc. ubhosu

Os cardinais formam seus advérbios pela adição dos sufixos –kkhattuî e –dhä:
catukkhattuî “quatro vezes”; catudhä “de quatro maneiras”. Os ordinais formam o adv.
tomando a forma de neutro singular. P.ex., paìhamaî “primeiramente, pela primeira
vez”; dutiyaî “pela segunda vez”.
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101–199 poderão ser formados fazendo compostos nos quais a quantia ímpar é
prefixada ao cem, justamente como em 21, etc. as unidades são prefixadas às dezenas.
No entanto, amiúde a palavra que especifica o que é enumerado, é inserida entre a quantia
ímpar e o cem:

saììhivassasata, 160 anos; chasaììhisata, 166

Alternativamente, o valor ímpar pode seguir o cem como uma palavra separada,
seguido de ca, “e”, como conectivo (este método é raro em prosa e pode ser caracterizado
como poético e elevado).

200, etc., são geralmente expressos por duas palavras (note a concordância: tïÄi,
etc., neutro):

dve satäni 200; tïÄi satäni  300; cattäri sa täni 400; pañca satäni  500

Aqui também compostos podem ser formados, embora o composto simples parece
ser raro (este estaria sujeito à confusão se for coletivo sing. ou parte de um composto
maior: dvisata = 102 ou 200, embora dvisatäni  seja mais claro). Freqüentemente, uma
construção com –matta (“medida”) é usada, incluindo os objetos enumerados, como
segue:

timattäni paribbäjakasatäni, “300 andarilhos (ascetas)”

201, etc., podem ser formados a exemplo de 101, etc., como um composto
incluindo um composto para os cens ou como grupos separados de palavras juntadas por
ca. No caso anterior, a construção regular é do tipo:

vïsatitivassasata–1 “320 anos”; cattärïsachabbassasta–1 “640 anos”
1

No Dïgha Nikäya  existem exem plos de compos tos maiores; p.ex ., v ïsatitivassasatäyukä

puttä , “filhos que têm 320 ano s de vida”. Em compo s to s  independentes  em –sata  nós

espe raría mo s o p lural –satäni.

Para 250, etc., há uma construção especial que usa a fração aëëha e o seguinte cem
maior:

aëëhateyyavassasatäni , “250 anos”

1.001, etc., podem ser formados da mesma maneira que o 101, etc. Note p.ex.:
aëëhateyyavassasahassäni, “2.500 anos”

2.000, etc., são formados como 200, etc.,:
dve sahassäni , “2.000"
ou na forma do composto dvevassasahassa–: cattäri sahassäni, “4.000"

Também encontramos um cômputo contínuo de cens acima de 1.000:
saddhiî tiîsamattehi paribbäjakasatehi, “com 3.000 (ascetas) andarilhos”
aëëhateèasäni bhikkhusatäni “1.250 bikshus”

Para as dezenas de milhares temos:
vïsati bhikkhusahassäni “20.000 bikshus” (pode ser escrito também em

composto com vïsati)
tiîsa bhikkhusahassäni “30.000 bikshus”
cattärïsa bhikkhusahassäni “40.000 bikshus”
saììhi bhikkhusahassäni “60.000 bikshus”
sattati va ssasahassäni “70.000 anos”
asïti vassasahassäni “80.000 anos”
(Todos esses podem ser escritos como compostos, com flexão plural)
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Verbos passivos formam radicais passivos com o sufixo ya ou i(ï)ya adicionado à raiz.
A raiz usualmente não é modificada e normalmente tem a mesma forma como no pp.
Raízes que terminam numa vogal amiúde perdem esta. As flexões são as mesmas do ativo.
É o radical que mostra se um verbo é ativo ou passivo. Raiz (p)pa-hä, presente indicativo
passivo (a vogal da raiz elidida):

Singular Plural

1ª pessoa
2ª pessoa
3ª pessoa

pahiyämi
pahïyasi
pahïyati

pahiyäma
pahïyatha
pahïyanti

O verbo simples hä (“abandonar”, “diminuir”) pode ter o radical não enfraquecido
häya.

Freqüentemente, o sufixo ya é assimilado à consoante final da raiz, e às vezes sua
presença é inferida meramente da aparente duplicação dessa consoante. outros passivos
são:

kar (fazer) karï-yati, isto é feito (i pode ser curto ou longo) 
kayirati

(ñ)ñä (saber) paññäyati é entendido
dä (dar) dïyati é dado
(d)dis (ver) dissati ele é visto
vac (falar) vuccati é dito, é chamado (cf. o pp. vutta)
han (matar) haññati ele é morto

Um aoristo passivo é às vezes formado pela adição das flexões do aoristo ao radical
passivo: haññiîsu, “eles foram mortos”.

Um p.pres. passivo é formado pela adição do sufixo mäna ao radical passivo e
flexionando como um particípio: kayiramäna , “estando/sendo feito”.
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Tabela III.2.2 — VERBOS : TEMPOS E MODOS

Tempos & Modos Exemplos

A – Formas de verbos finitos

1. Presente Indicativo (Vattamänä)

a) tempo pres.; fato atual

b) tempo indefinido; ações 
e estados permanentes: 
“verdades eternas” 
(pres.durativo)

c) um fato futuro mas 
próximo

d) fatos ocorridos no 
passado (pres. histórico 
ou narrativo

e) o que é habitual na vida 
ou caráter (pres. habi- 
tual ou freqüentativo)

f) duração de uma ação 
“até”

g) tempo futuro, fixo 
“quando”

puriso bhäsati   “o homem fala”, “o 
homem está falando”

puriso upasaîkamati   o homem se 
aproxima

canda äkäse äruhati   a Lua ascende no céu
manusso jïvati   o ser humano vive
devo cavati   o deva morre
devo amanusso hoti   o deva é um ser não-

humano
pakkamäma   “nós estamos indo embora”, 

“nós vamos embora”
atha evaî vadämi   então eu falo assim (… 

falei…)

mañce sayati   ele dorme na cama

yäva…

yadä…

2. Imperativo (Pañcamï)

a) ordens, proibições

b) exortações, convite, 
desejo

ehi   vá!, deves ir!     sunohi   escute!
vadehi   diga!, fale!    bhäsassu   fale!

upasamena… kumäro samannägato hotu   
que o príncipe esteja (venha a ser) 
dotado… com calma

3. Optativo (ou Potencial) (sattamï)
(Corresponde ao Futuro do Pretérito e ao Subjuntivo)

a) suposições, hipóteses sace… yäceyyäsi… atha… adhivaseyya   se 
tu pedires (pedisses), ele poderia aceitar 
(talvez ele aceitasse)
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O radical do numeral ti, “três”, é flexionado em 3 gêneros e usado como adjetivo.
Os numerais de 6 até 18 são flexionados e usados do mesmo modo que pañca (veja no
“Apêndice — Tabela III.1.4.3.p).

Nota. cha(è) “seis” (o è final só aparece em junção pegada como em compostos,
  p.ex., chaèaÅga–; ela é assimilada a uma consoante seguinte; em certos
   compostos a forma sa(è) é corrente).

Os numerais 20, 60, 70, 80 e 90 são usados como substantivos, são femininos sing.
e são flexionados como jäti.

Os seguintes numerais são substantivos neutros, eles usualmente são flexionados (no
sing.) como outros neutros em –a, mas podem ser usados também não declinados na
forma radical:

(t)tiîsa “trinta” (usualmente tt em compostos)
cattärïsa “quarenta” (também encontrado na forma feminina cattärïsä

flexionado como kathä)
paññäsa “cinquenta” (também –ä feminino)

Os restantes numerais intermediários são compostos, tendo as flexões usuais do
último membro:

ekavïsati 19 (ekùna = um menos que–) (ekùnapaññäsa 49)
dvävïsati 21 (eka [1] + vïsati [20]) (ekanavuti 91, e ekatiîsa(ti) 31)
tevïsati 23 (ti > te [3] + vïsati) 
tettiîsati 33 (ti > te(t) [com duplicação] + tiîsati [30])
catuvïsati 24 (caturäsïti 84, catucattärïsä 44)
pañcavïsati 25
chavïsati 26 (chattiîsa 36, com duplicação do t)
sattavïsati 27
aììhavïsati 28 (aììhasaì ìhi 68)
ekùnatiîsa 29

Numerais que são substantivos são geralmente usados apositivamente no mesmo caso
(mas sing.) que o substantivo a que eles se referem (cf. sata e sahassa). Eles podem formar
também compostos com esses substantivos.

Frações:

aëëho (masc. ou adj., também soletrado addho) “metade/meio”: aëëhayojanaî,
“meia légua”

upaëëha (adj. ou nt.) “metade/meio”: upaëëhaî divasaî, “meio dia”;
upaëëhapathaî, “metade do caminho” (adv.)

— “e meio” é expresso prefixando aëëha– ao seguinte maior numeral:
diyaëëho, “um e meio”; aëëhateyya, “dois e meio”; aëëhuëëha, “três e

meio”; aëëhateèasa, “doze e meio”.
— Para outras frações os ordinais são usados, e estes podem ser combinados

com bhägo, “parte”:
catuttha , “um quarto”; catutthabhägo, “uma parte de quatro = um quarto”.

A formação de numerais acima de 100 é algo fluido, e pode ser ilustrado pelos
seguintes exemplos.
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29. ekùnatiîsati
30. tiîsati; tiîsä
31. ekatiîsati
32. dvattiîsati; battiîsati
33. tettiîsati
39. ekùnacattäèïsä
40. cattäèïsati; cattäèïsä
49. ekuÄapaññäsä
50. paññäsä; paÄÄäsä; paññasati;

 paÄÄäsat
59. ekùnasaììhi
60. saììhi
62. dvesaììhi; dväsaììhi; dvisaììhi
69. ekùnasattati
70. sattati
79. ekùnäsïti

 80. asïti
 82. dveasïti; dväsïti; dviyäsïti
 83. teasïti; tiyäsïti
 84. caturäsïti
 89. ekùnanavuti
 90. navuti
 92. dvenavuti; dvänavuti; dvinavuti
 99. ekùnasataî
100. sataî
1.000. sahassaî
10.000. dasasahassaî
100.000. satasahassaî; lakkhaî
1.000.000. dasalakkhaî
10.000.000. koìi
100.000.000. dasakoìi
1.000.000.000. satakoìi

Notas: Para declinação dos numerais, veja “Apêndice — Tabela III.1.4.2.p”.

Alguns desses numerais tomam todos os gêneros, e alguns têm seus próprios.

Os radicais eka, ti, catu são de todos os gêneros e flexionam-se diferentemente em

cada gênero.

Os radicais dvi e aqueles desde pañca  até aììhärasa não demonstram diferentes

flexões em gêneros diferentes, embora eles tomem todos os gêneros.

De vïsati até navuti  os  números  são femin inos .  Ass im é também koìi.

Os radicais sata, sahassa e os compostos que terminam com eles são neutros.

Eka (um) só tem fo rmas  singular es. As f orma s plurais  são usadas para expressar o

significado “alguns”; p.ex., eke manussä  “algumas pessoas”.

Os radicais desde dvi até aììhärasa só têm formas no plural. De vïsati até nav uti e

de sata até koìi estão no singular. Mas, eles tomam a forma plural quando se

torna necessário m ostrar quantidad es separadas; p.e x., cattäri satäni “quatro

(quantidades) de cem”.

Numerais são, na maior parte, usados como adjetivos.

B — Numeral Ordinal.  

paìhama = primeiro
dutiya = segundo
tatiya = terceiro
catuttha = quarto
pañcama = quinto
chaììha = sexto
sattama = sétimo
aììhama = oitavo
navama = nono
dasama = décimo
ekädasama = décimo primeiro
dvädasama = décimo segundo

terasama = décimo terceiro
cuddasama = décimo quarto
vïsatima = vigésimo
tiîsatima = trigésimo
cattäèïsatima = quadragésimo
paÄÄäsatima = qüinquagésimo
saììhima = sexagésimo
sattatima = setuagésimo
asïtima = octogésimo
navutima = nonagésimo
satama = centésimo
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b) leve ordem, injunção forte

c) possibilidade (após a expr. 
idiomática) ìhänaî… 
vijjati yaî… existe o caso 
de que… (optativo do 
verbo)

d) requisitos, desejos, 
convites, intenção

e) com invariáveis (adv., etc.); 
com verbo as etc.

anacchariyaî kho pan'etaî, yaî manus- 
sabhùto kälaî kareyya   mas isto não é 
surpreendente, que um ser humano finde 
seu tempo (venha a morrer)

yathä… vyäkaroti taî… äroceyyäsi   
conforme ele explica, assim… reportes 
(haverias/terias de reportar)

dhamma pariyäyaî desessämi yena 
samannägato… vyäkareyya   ensinarei 
um curso de doutrina  por meio do qual 
alguém possa explicar

api, app   talvez (com optativo)
n'ässa kiñ ci… apphutaî assa   nenhuma 

parte disso… estaria inimpregnado / 
impenetrado

siyä…   poderia ser (que)…

4. Aoristo (a) 
(Pretérito Imperfeito (Hïyattanï))

a) passado descrito como 
presente

b) a 1ª entre duas ações 
simultâneas (“era… 
quando…”) (v. 4.a)

c) ação passada habitual 
ou repetida (imperf. 
freqüentativo)

evaî abhäsiî   assim eu falava

tena kho pana samayena puriso kälakato 
hoti   naquele tempo o homem estava 
morrendo 

d) fatos passados conce- 
bidos como contínuos ou 
permanentes

Uttara näma putto ahosi   o filho era 
chamado Uttara

tä… citä ahesuî   tanques de loto… eram 
construídos

4. Aoristo (b)

(Pretérito Perfeito) 

A – Simples
a) ação produzida em certo 

momento do passado (v. 
2.a)

evaî abhäsiî   assim eu falei
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B – Composto
a) repetição de um ato ou 

a sua continuidade até 
o pres. em que falamos

desesiî   eu tenho ensinado

Nota 1: Pret.perf. simples, denotador de uma ação completamente concluída, 
afasta-se do presente; o pret.perf. composto, expressão de um fato 
repetido ou contínuo, aproxima-se do presente.

Nota 2:   (a) O pret.imperf. exprime o fato passado habitual; o pret.perf., o não 
habitual. 

    (b) O pret.imperf. exprime a ação durativa, e não a limita ao tempo; o 
pret. perf. indica a ação momentânea, definida  no tempo.

5. Perfeito (ou Passado indefinido) (Parokkhä)

[corresponde ao Pretérito-mais-que-perfeito]

a) ação que ocorreu antes 
de outra ação já passada 
(fato) (v. 2.b)

b) ação supostamente a 
ser completada antes 
de outra ter começado 
(suposição)

tena kho pana samayena puriso kälakato 
hoti   naquele tempo o homem morrera/ 
tinha morrido.

6. Futuro do Presente (Bhavissantï)

A – Simples
a) indica fatos certos, 

prováveis ou hipotéticos

b) determinação ou 
decisão (1ª pessoa)

imassa jayo bhavissati   a vitória será sua
dukkhass'antaî karissanti   eles porão fim 

ao sofrimento
sace ahaî… labhissämi, saîvibhajissämi    

se eu… obtiver, eu o partilharei

c) obediência a uma lei da 
Natureza; hábito

d) arrependimento; desa- 
provação ou indignação 
(usualmente começa com 
kathaî hi näma… 
“como é que ele pode…)

e) perplexidade, surpresa, 
admiração

…nikkhipissanti   (todos os seres) morrerão 
(lit. descansarão [seu corpo])

kiî ev'idaî bhavissati   o que será isto?

B – Composto
a)  indica ação futura que 

estará consumada antes 
de outra

maggo kho me gantabbo bhavissati   “o 
caminho será percorrido por mim” = 
“percorrerei o caminho”
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(i.é., –eyya), (Ä)ika, (Ä)iya, (Ä)aka, (Ä)ya, ima, ssa e outros, com o fortalecimento da
primeira vogal da palavra. Eles são extremamente comuns e são geralmente listadas nos
vocabulários como palavras independentes. Eles podem ser substantivos ou adjetivos. Neste
último caso, a forma feminina usualmente tem seu radical em –ï. A seguir damos alguns
exemplos desses substantivos e adjetivos.

akälika (“intemporal”) < a + kälo + (Ä)ika
aììhaÅgika (“óctuplo” < aììha + aÅgaî + (Ä)ika
äkiñcaññaî (“o nada”) < a + kiî + cana (= ci) + (Ä)ya
änañcaî (“infinitude”, “infinito”) < a + anto + (Ä)ya
änupubba (fem. änupubbï) (“sistemático”) < anupubba + (Ä)a
äbädhika (“doente”) < äbädho + (Ä)ika
äraññaka (“que vive na floresta”) < araññaî + (Ä)aka
ärogyaî (“saúde”) < a + rogo + (Ä)ya
äsabha (fem. äsabhï ) (“arrojado/audaz”, lit. “como touro”) < usabho (“touro”)

+ (Ä)a (alongamento irregular)
ehipassika (“verificável”) < ehi (“vem!”) + passa (“vê!”) + (Ä)ika
opanayika (lit. “conducente a”) < upanayo + (Ä)ika
Kosinärako (“habitante de Kusinärä”): sufixo (Ä)aka
gamma (“vulgar”) < gämo + (Ä)ya (ä encurtada antes de conjunto)
gäravo (“respeito”) < garu + (Ä)a
gelaññaî (“doença”) < giläna + (Ä)ya (com assimilação, ny > ññ)
dhamma (fem. dhammï) (“doutrinal”) < dhammo + (Ä)ya (com assimilação, 

y  > m)
Päìaligämiyo (“habitante de Päìaligämo”): sufixo (Ä)iya
majjhima (“médio”) < majjha + ima
säpateyyaî (“propriedade”) < sa (“próprio”) + pati (“senhor”) + (Ä)eyya
somanassaî (“regozijo”) > su + manas + ssa

Às vezes, a distinção dessas palavras derivadas somente pode ser inferida pelo
contexto. P.ex., Gotamo (clã) = Gotamo (o antepassado do clã) + (Ä)a.

1.4.6 Numerais

A — Numeral Cardinal.

  1. eka (= ekaî)
  2. dvi (= dve)
  3. ti (= tayo)
  4. catu (= cattäro)
  5. pañca
  6. cha
  7. satta
  8. aììha
  9. nava
10. dasa
11. ekädasa
12. dvädasa; bärasa
13. teèasa; terasa
14. cuddasa; catuddasa

15. paÄÄarasa; pañcadasa
16. soèasa
17. sattarasa; sattadasa
18. aììhärasa; aììhädasa
19. ekùnavïsati
20. vïsati
21. ekavïsati
22. dvävïsati; bävïsati
23. tevïsati
24. catuvïsati
25. pañcavïsati
26. chabbïsati
27. sattavïsati 
28. aììhavïsati
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acolá o não relata a (gen.) estas com o fito de causar dissensão entre aquelas
(pessoas)” (amùsaî é plural genitivo do pronome [deíctico] amu- “ele”,
“isso, essa”, “acolá” , “aquele lá” [mais remoto], que se relaciona com idaî
assim como amutra se relaciona com idha ou ettha. Veja 1.5 Pronomes).

ahan tena samayena purohito brähmaÄo ahosiî tassa yaññassa yäjetä,
“naquela época eu era o supremo sacerdote que executou aquele sacrifício
(gen.)”.

tatr’ assa doväriko paÄëito viyatto medhävï aññätänaî niväretä ñätänaî
pavesetä, “lá pode haver um zelador astuto, inteligente e sábio (que)
manteve afastados os estranhos (e) permitiu entrada de conhecidos”.

siyä kho pana bhoto rañño mahäyaññaî yajamänassa ko cid eva vattä,
“mas alguém pode dizer de sua majestade o rei sacrificando um grande
sacrifício…”.

abhijanäm’ ahaî bhante imaî pañhaî aññe samaÄabrahmaÄe pucchitä,
“eu estou ciente de ter feito esta pergunta a outros brâmanes e ascetas”.

Substantivos de ação:

Substantivos que expressam uma ação, tais como os que terminam em -ana (p.ex.
dassana, “visão, vista”), às vezes tomam um paciente (“objeto direto” da ação) no caso
acusativo ou genitivo (“genitivo objetivo”). Esses “substantivos de ação” podem tomar
também um (agente) “subjetivo” no genitivo ou no instrumental. Nessas construções, o
substantivo de ação amiúde (mas não sempre) aparece no caso dativo, exprimindo
propósito, e pode ser comparado ao infinitivo. Ele pode aparecer também no acusativo
como representando o objetivo da ação principal (com seu próprio objetivo no genitivo).

Exemplos de substantivos de ação com pacientes no acusativo:

mayaî bhavantaî Gotamaî dassanäya idh’ upasaîkantä, “viemos aqui
para  ter uma vista do (= para ver o) honrado Gotama”.

dùra vat’ amhä ägatä tathägataî dassanäya, “deveras viemos de longe para
ter uma vista do (= para ver o) tathägata”.

kathaî savanäya, “para ouvir (alguma) conversa”.

Para mais detalhes sobre substantivos de ação, veja Tabela III.1.4.1. (e) Caso genitivo,
e (f) Caso dativo (pág. 53).

(ii) Substantivos abstratos.

São formados pela adição dos sufixos –tä (sempre fem.) ou –tta(î) (quase
sempre nt.) aos radicais existentes (< = deriva do radical).

devatä (‘deidade”, “qualquer ser divino” — seja “deus” ou seja “deusa”) < devo
vepullatä (“abundância”) < vepullaî
itthattaî (“este mundo”, lit. “o ser assim, assimidade”) < itthaî
nänattaî (“variedade”, “diversidade”) < nänä
mandattaî (“ineptidão”) < manda
sattattaî (“existência”, “estado de ser”) duplo abstarato < sant + tta + –tta

(iii) Substantivos secundários (incluindo adjetivos).

Outros substantivos secundários são formados pelos sufixos Äa (i.é., –a, que se
o radical já termina em a não introduz mudança; o Ä aqui representa o expoente), Äeyya
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7. Condicional (Kälätipatti)
 [corresponde ao Futuro do Pretérito e ao Subjuntivo]

a) expressa ações posteriores 
à época de que se fala 
(v. II.d)

b) expressa futuro relativo a 
algo que é passado

c) eventos hipotéticos que não
se realizaram e que prova- 
velmente não se realizarão

d) indica hipótese que não 
aconteceria no passado 
(v. II.a)

e) hipóteses falsas ou impos- 
síveis; dúvida, suposição 
inviável

olokessaî   eu vigiaria
sakkä… abhavissa   seria… possível
n'etaî abhavissa kallaî vacanäya   não 

seria apropriado dizer isto…

…alokessaî   …eu teria vigiado (se…)

viññaÄaî va hi… vocchijjissatha… api nu 
kho näma-rùpaî… äpa jjissatha   porque
se a consciência… fosse suprimida… um 
corpo senciente teria surgido/teria sido 
produzido/surgiria?

oläriko ca hi Poììhapäda attä abhavissa 
rùpi…  porque, P., se tua alma fosse 
grossa, material…

imäya ca Kassapa… sämaññaî… 
abhavissa… dukkaraî… n'etaî 
abhavissa kallaî vacanäya… sakkä 
ca pan'etaî abhavissa kätuî 
gahapatinä…   se, K., …ascetismo fosse 
uma dura tarefa… não seria apropriado 
dizer isto… Ademais, isto seria possível 
para um dono-de-casa fazer…

B — Formas de verbos infinitos 

1. Infinitivo Impessoal (Tum-Paccayanta)

É usado como invariável.
Expressa propósito e é intercam-
biável com o dativo de propósito;
também expressa probabilidade.

ativo:
evaî arahati bhavituî   merece ser assim
sakkä nu kho… paññapetuî   é possível… 

definir?
bhikkhù… alaî… dhammaî desetuî   

bikshus aptos… a ensinar o Darma

passivo:
kulaputtena upasaîkamituî   a ser 

aproximado/abordado por pessoa 
respeitável
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em compostos:
gantukäma (manussa)   (um homem) que 

deseja ir

2. Gerúndio (Pubbakiriyä)  (v.tb. Part.pres.)

a) É invariável. Expressa 
uma ação que precede a 
ação do verbo principal.

b) ação que teve começo 
antes da indicada no verbo 
principal e ainda continuou

c) ação simultânea ao verbo 
principal

d) ação posposta ao verbo 
principal

te 'haî upasaîkamitvä evaî vadämi   
aproximando-me (tendo me aproximado) 
deles assim eu falo (= após ter-me 
aproximado…)

cetasä… pharitvä viharati   ele permanece 
permeando… com sua mente

3. Particípio Passado (passivo)

a) = pret.perf. composto 
(passivo)

b) = pret.perf. enfático

c) verbo passivo (construção 
perifrástica)

mayaî… upasaîkantä   “nós nos 
aproximamos”, “nós temos nos 
aproximado” (nós somos/estamos 
chegados a/aproximados de)

kilanto 'smi   estou cansado
so 'mhi etarahi… mutto   agora sou/estou… 

libertado
tena kho pana samayena Jïvako… 

tunhïbhùto nisinno hoti   por aquele 
tempo J. está/estava sentado em silêncio  

d) verbo passivo impessoal 
(bhäva)

e) verbo passivo como adj.

f) como substantivo
g) como adjetivo

evaî me sutaî   “assim foi ouvido por 
mim”, “assim eu ouvi”

mayä ime sattä nimmitä   “por mim estes 
seres foram/tem sido criados”, “eu tenho 
criado/criei estes seres”

bhäsitaî   (o falado); “fala”, “dito”
kupita   zangado       diììha   visível, visto

4. Particípio Passado (ativo)

a) como verbo

b) como adjetivo

gahapatissa… bhojanaî bhutävissa   de 
um dono-de-casa… que tem/tinha 
(há/havia) comido uma refeição

bhuttävin   tendo/havendo comido
bhuttävin   que tem comido
vijitävin   que tem/tinha conquistado
vusittavant   que tem vivido (bem)
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päp päpa “mau” — päpiììha “o pior”
päpïya “pior”

bhù (bahu “muito”) —     __
bhiyya “mais”

(sirï) (kalyäÄa “bom”)
seyya “melhor” — seììha “o melhor”

Alguns desses são usados em certas formas como indeclináveis (advérbios): bhiyyo,
“mais”; seyyo, “melhor”.

Um sufixo superlativo tama é raramente visto exceto no pronome katama, “qual
um?” (usado no plural também). O significado é “qual dessas coisas?”, ou “qual de todas
as coisas possíveis (indefinido)?”.

1.4.5 Vários tipos de substantivos

(i) Substantivos-agentes e substantivos de ação.

Dois tipos de substantivos têm um radical em ar. De uma raiz, adicionando o
sufixo tar um substantivo é formado que significa o agente que pratica a ação implicada
pela raiz ( ou pela raiz com prefixos). Às vezes, a vogal ”i” é inserida entre a raiz e o
sufixo. Assim, de bhäs “falar”, temos bhäsitar “orador, locutor”; de saî–dhä “instaurar
a paz”, temos sandhätar “pacificador”; e do säs “ensinar”, temos satthar “instrutor,
preceptor, mestre” (aqui s + t torna-se tth). Tais substantivos podem também ser formados
de radicais causativos com significado causativo: sävetar, de (s)su (säveti) “que faz ouvir”,
“anunciador, recitador”; viññäpetar, de vi-(ñ)ñä (viññäpeti) “causador de discernimento”,
“intimidador”. Esses substantivos são chamados “substantivo-agente”: às vezes podem ser
usados como particípios, tomando um paciente (“objeto”). Um grupo de substantivos
indicando relacionamento familiar, tais como pitar “pai”, mätar “mãe”, bhätar “irmão”,
etc., têm o mesmo radical.

O substantivo-agente pode ser usado no caso nominativo como um atributo do
agente nominativo, concordando com ele em número, e seu paciente (“objeto”) pode estar
ou no caso acusativo ou no de genitivo (“genitivo objetivo”). Ele pode expressar a principal
ação de uma frase, com o verbo hoti “ser” entendido ou expresso; ele pode exprimir a
ação de uma oração subordinada, ou pode exprimir meramente um atributo do agente.

Exemplos:

tathägato… väcaî bhäsitä ahosi, “o tathägata… foi o falante da fala (discurso)
(acus.)”.

ahaî… mantänaî dätä, tvaî mantänaî paìiggahetä, “Eu sou… o doador
dos textos sagrados, tu és o receptor (recipiente) dos textos sagrados (gen.)”.

iti bhinnänaî va sandhätä, “assim (ele é) um pacificador aos (gen.) que estão
divididos”.

tattha n’ atthi hantä vä ghätetä vä sotä vä sävetä vä, “lá não há matador
nem causador de matança nem ouvinte nem recitador”.

bhavissanti vattäro, “haverá falantes/oradores”.
ito sutvä na amutra akkhätä imesaî bhedäya, amutra vä sutvä na imesaî

akkhätä amùsaî bhedäya, “tendo ouvido (algo) aqui o não relata acolá
com o fito de causar dissensão entre estas (pessoas), ou tendo ouvido (algo)
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enquanto que nos textos ele só encontrará suas formas flexionadas, como bhätä, satthä,
etc. O leitor terá que conhecer as formas radicais das palavras para saber o que procurar
nos dicionários. Esta dificuldade só existe com radicais consonantais; mas, as tabelas
incluídas na presente obra facilitarão e solucionarão este problema.

1.4.4 Comparação

São dois os graus do adjetivo: o comparativo e o superlativo.

O comparativo é geralmente resultante da comparação de uma qualidade entre dois
ou mais elementos. A comparação indica que a qualidade de um pode ser igual, superior
ou inferior àquela de outro ou outros seres ou que num mesmo ser certa qualidade pode
ser igual, superior ou inferior a uma outra qualidade que possui.

Semanticamente, o superlativo indica que um ser apresenta determinada qualidade
em elevado grau.

Comparação é efetuada pelo uso de certos sufixos adicionados aos radicais de
adjetivos e, ocasionalmente, a indeclináveis. O sufixo usual é tara, e seu significado inclui
tanto o “comparativo” quanto o “superlativo” de acordo com o contexto. O sufixo pode
ser adicionado direto a qualquer radical que termina em vogal. Radicais consonantais
podem ser usados adicionando primeiro ”a”. Adjetivos comparativos em tara são
flexionados similarmente a outros adjetivos em –a (fem. ä).

Exemplos:

garu “pesado” garutara “mais pesado”
dassanïya “belo” dassanïyatara “mais belo”, “belíssimo”
paÄïta “delicioso” paÄïtatara “mais delicioso”, “muito delicioso”
vaÄÄavant “bonito” vaÄÄavantatara “mais bonito”, “muito bonito”
      (radical consoanta l)

Comparativos são construídos com o ablativo da palavra que denota aquilo com que
a comparação é feita: imamhä… phalaî… paÄïtataraî “uma fruta mais deliciosa do que
esta”. O indeclinável ito, “disto”, “do que isto”, é às vezes usado em comparação. Quando
o sentido é superlativo, o ablativo (= “de”, “do que”) é substituido pelo genitivo (= gen.
partitivo, o sentido sendo “o melhor de”, “o melhor entre”): nesaî… dassanïyataro, “o
mais belo (belíssimo) entre eles”.

Alguns comparativos usam outros sufixos. Enquanto tara é adicionado a qualquer
radical, dois sufixos especiais — um usualmente comparativo e o outro usualmente
superlativo —, são usados quando a derivação é feita a partir de uma raiz. Estes são i(ï)ya,
i(ï)yya (comparativo) e iììha (superlativo), flexionados como adjetivos em –a (fem. ä).
Somente uns poucos destes são comumente usados:

kaÄ (khudda — kaÄiììha
(“decréscimo”) “pequeno”, — “mais jovem”

“menor”) “juveníssimo”
ja (“aumento”) (vuëëha — jeììha “mais velho”

“velho”, “velhíssimo”
“mais velho”) “(o mais) sênior”

Gr.Dic - 101

5. Particípio Presente (ativo) (Missakiriyä) (v.tb. Gerúndio)
   [corresponde ao Gerúndio (simples e comp.); é usado como Adjetivo]

Expressa ação que ocorre
simultaneamente com a ação
principal da frase.

kälaî karonto avoca   findando (ao   findar) 
o tempo, disse (quando estava 
morrendo/em morrendo disse)

satto… ittha ttaî ägato samäno   um ser… 
que tendo vindo a este mundo

eke samaÄabrähmaÄä… pañhaî puììhä 
samänä   alguns ascetas e brâmanes… 
sendo/havendo sido inquiridos com uma 
pergunta 

Buddhacakkhunä lokaî volokento   
escrutando o mundo com o olho de 
Iluminado

6. Modo Passivo

a) pres.ind.passivo 
Kammapada

b) passado passivo
c) part.pres. passivo
d) verbo auxiliar + part.pass 

= passivo

e) passivo do futuro

esä taÄhä pahïyati   este anelo é 
abandonado

bhojanaî dïyati   a refeição é dada
haññiîsu   eles foram mortos
kayiramäna    sendo feito
saññä ca vedanä ca niruddhä honti   as 

sensações e percepções estão cessadas 
(cessaram)

pahïyissati   será abandonado

7. Particípio Futuro Passivo (Kicca)
   [sentido de Imperativo ou Optativo]
   (“isto deve/deveria ser feito”, “isto havia de ser feito”, “isto pode ser feito”)

a) como impessoal passivo

b) construção perifrástica

te vo bhävetabbä   eles devem ser 
desenvolvidos por ti

iminä… pariyäyena veditabbaî   isto 
deveria ser verificado por este meio

kathaî paìipajjitabbaî   como é que se 
deveria proceder?

maggo kho me gantabbo bhavissati   
deveras o caminho haverá (terá) de ser 
caminhado/ percorrido por mim (= eu 
terei que andar ao longo do caminho)

n'amhi kena ci upasaîkamitabbo   não 
devo ser aproximado/visitado/abordado 
por ninguém
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c) usado com man “pensar”, 
expressando o que se 
pensa (pres.), pensou-se 
(passado) ou poderia 
pensar (opt.) em fazer ou 
adequado para ser feito

d) como substantivo

e) como adjetivo

upasaîkamitabbaî maññeyya   “ele pode 
pensar que esta (assembléia) deva ser 
aproximada/abordada/visitada”, “ele 
poderia considerar isto como merecedora 
de ser visitada”

pure vacanïyaî pacchä avaca   tu disseste 
por último o que deveria ser dito 
primeiro

ramanïyo pabbato   a montanha é deliciosa

2.3 Conjugação dos verbos.

Existem 7 diferentes conjugações em páli, que são chamadas dhätugaÄas “grupos de
raízes”. Os gramáticos clássicos representam raízes com uma vogal eufônica final, mas esta
é freqüentemente elidida ou modificada antes de um sinal conjugativo [ou sinal temático].
Cada conjugação tem um ou mais sinais conjugativos [sinais temáticos] diferentes, que vêm
entre a raiz e a terminação [desinência] verbal; a essa raiz + sinal dá-se o nome de “base”
(tema, em português).

Cada um dos 7 grupos de raízes pode ser conjugado de acordo com os 8 modos
acima dados.

Mas, raízes de alguns grupos não são conjugados no 4º, 5º, 6º e 8º modos. Um
exemplo para cada um dos grupos, junto com seu sinal conjugativo, é dado a seguir.

Raiz Sinal conj. Verbo

(1) Bhù (ser) +   a  + ti = bhavati (é; vem a ser; [ser; existir]   
(2) Rudha (obstruir) + î-a + ti = rundhati (obstrui [obstruir])
(3) Divu (jogar) +   ya + ti = dibbati (joga [jogar])
(4) Su (ouvir) +  Äo, uÄä + ti = suÄoti (ouve [ouvir])
(5) Ki (comprar) +  Ää + ti = kiÄäti (compra [comprar])
  Su (ouvir) +  Ää + ti = suÄäti (ouve [ouvir])
(6) Kara (fazer) +   o + ti = karoti (faz [fazer])
    Kara (fazer) + yira + ti = kayirati (faz [fazer])
(7) Cura (roubar) +   e + ti = coreti (rouba [roubar])
    Cura (roubar) + aya + ti = corayati (rouba [roubar])

Raízes monossilábicas como bhù não se desprendem da sua vogal. Esta é fortalecida
antes do sinal conjugativo (v. 2.2.1.b — Derivação, acima).

Não é necessário para o principiante ou simples consulente aprender como essas
bases são formadas; estas serão sempre dadas no presente dicionário.

Os paradigmas de conjugação básica são dados no Apêndice - Tabela III.2.3.a/b

A seguir damos exemplos de conjugação de verbos.
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Acus. sakhäraî, sakhaî

Instr. sakhinä sakhärehi

Dat. & Gen. sakhino sakhïnaî, sakhänaî

Abl. sakhinä, sakhärasmä sakhärehi

Loc. sakhe sakhäresu

(vii) Declinação de substantivos em –r (ou –ar).

Existem dois tipos de substantivos com o radical em –r: Substantivo-agente e
substantivo de relacionamento (veja 1.4.5. abaixo). A flexão desses substantivos de
relacionamento difere da de “substantivos-agentes”. O substantivo de relacionamento
bhätar e o substantivo-agente satthar são flexionados como segue:

bhätar “irmão”; satthar “preceptor, instrutor”

Singular Plural Singular Plural

Nom. bhätä bhätaro satthä satthäro

Voc. bhäta, bhätä bhätaro satthä, sat the satthäro

Acus. bhätaraî bhätaro,
bhätare

satthäraî satthäro

Instr. bhätarä bhätarehi,
bhätùhi

satthärä, 
satthunä

(satthärehi)

Dat.
Gen.

bhätu, bhätuno,
bhätussa

bhätaränaî,
bhätänaî,
bhätùnaî

satthu, 
satthuno,
satthussa

(satthäränaî)

Abl. bhätarä bhätarehi,
bhätùhi

satthärä (satthärehi)

Loc. bhätari bhätaresu,
bhätesu

satthari (satthäresu)

(Do plural de satthar, só é usado geralmente o nom., voc., e acus. junto com o
singular do satthar, que é usado como epíteto de Buda).

Nota: Alguns substantivos são considerados pelos antigos gramáticos e por aqueles
contemporâneos que seguem a tradição como terminando em -u: bhätu (irmão), nattu
(neto), satthu (preceptor), bhattu (marido), vinetu (instrutor), dätu (que dá, doador), mätu
(mãe), dhïtu (filha) —, enquanto os modernos filólogos os consideram como terminando
em -r  (bhätar, nattar, satthar, bhattar, mätar, etc.). 

Na nossa gramática seguimos a tendência moderna (O dicionário da Pali Text Society
já segue esta tendência). Todavia, o leitor deve-se lembrar de que, ao consultar um
substantivo no dicionário, deverá procurá-lo sob sua forma radical (p.ex. satthar),
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manas “mente”

Singular Plural

Nom. mano, manaî (nt.) mano, manaî
     (todos)

Acus. mano, manaî

Instr. manasä, manena
(o resto como na declinação em
-a)

Dat. & Gen. manaso, manassa

Abl. manasä, manasmä

Loc. manasi, manamhi, manasmiî

(vi) Declinação dos radicais em –in.

O sufixo –in adicionado aos radicais substantivos que terminam em –a ou –ä
formam adjetivos possessivos ou (mais raramente) substantivos especializados a partir do
mesmo. Assim, de saññä, percepção,  é formado o radica l saññin “que tem percepção”,
“senciente”, flexionado como a declinação em -i, exceto para a forma do locativo singular:
saññini; voc.: saññi; neutro: (extremamente raro) declinações como akkhi acima. 

Esses possessivos aparecem freqüentemente como membros finais em palavras
compostas.

Masculino Feminino

Singular Plural Singular Plural

Nom. saññï saññino
    (todos)

saññïnï saññïnï
     (todos)

Voc. saññi saññini

Acus. saññinaî saññiniî

Instr. saññinä saññïhi saññiniyä
     (todos)

(loc.tb. saññiniyaî)

saññinïhi

Dat. & Gen. saññino saññïnaî saññinïnaî

Abl. saññinä, saññis-
mä, saññimhä

saññïhi saññinïhi

Loc. saññini, saññis-
miî, saññimhi

saññïsu saññinïsu

sakhin “amigo”

Singular Plural

Nom. sakhä sakhäro
    (todos)

Voc. sakha, sakhä
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2.3.1 — Formas Finitas.

 Verbo: labhati [labh + a] “receber, obter”.

(i) Presente indicativo, ativo, passivo e médio.

Pessoa Ativo Passivo Médio

sing.  1 labhämi “eu recebo” labbhämi “sou recebido” labhe

2 labhasi “tu recebes” labbhasi “tu és recebido” labhase

3 labhati “ele recebe” labbhati “ele é recebido” labhate

pl. 1 labhäma “nós recebemos” labbhäma “nós somos recebidos” labhamhe

2 labhatha “vós recebeis” labbhatha “vós sois recebidos” labhavhe

3 labhanti  “e les  recebem” labbhanti  “eles são recebidos” labhante, labhare

Nota:  O pres. é  também , às vezes,  usado n o mod o narra tivo: “eu re cebi”, etc.

(ii) Imperativo

 sing. 1  labhämi “que eu receba”

 2  labha, labhähi  “recebe! (tu)”; na… “não recebas! (tu)”

 3  labhatu “que ele receba”

 pl. 1  labhäma “que nós recebamos”

2  labhatha “recebei!”

3  labhantu “que eles recebam”

Nota:  O neg.  do im per.  pod e se r con stru ído,  segu indo  o ex emp lo dado acima para sing. 2ª pess.

  neg.  

(iii) Optativo

sing. 1 labheyyaî, labhe, labheyyämi “eu deveria (podia, possa) receber”

2 labhe, labheyya, labheyyäsi “tu deverias receber”

3 labhe, labheyya, labheyyäti “ele/ela deveria receber”

pl. 1 labhema, labhemu, labheyyäma “nós deveríamos receber”

2 labhetha, labheyyätha “vós deveríeis receber”

3 labheyyu “eles deveriam receber”

Nota:  No 3º sing. uma terminação média –etha é  encontrada também.
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(iv) Futuro

sing. 1 labhissämi “eu receberei”

2 labhissasi “tu receberás”

3 labhissati “ele receberá”

pl. 1 labhissäma “nós receberemos”

2 labhissatha  “vós recebereis”

3 labhissanti “eles receberão”

(v) Condicional
(Formado do radical do futuro pela adição do pref. –a; desinências são as
mesmas do aoristo)

sing. 1 alabhissaî “eu receberia”, “teria/t ivesse recebido”, se eu fosse receber/recebido”

2 alabhissa “tu receberias”, “ter ias/t ivesses recebido”, “se tu fosses receber/recebido”

3 alabhissa “ele/ela receberia”, “ter ia/tivesse recebido”, “se fosse receber/recebido”

pl. 1 alabhissäma “nós  receber íamos”, “ teríamos/t ivéssemos recebido”,  “se fôssemos…”

2 alabhissatha “vós receberíe is” ,  “teríe is/ t ivésse i s receb ido”,  se  fôsse is…”

3 alabhissaîsu “e les  receber iam”,  “ ter iam/t ivessem receb ido”,  “se  fossem…”

(vi) Aoristo

Existem 3 tipos básicos de aoristo (v. 2.2.4.ii acima). O aumento a– é comum, mas
não necessário. Cada aoristo terá que ser aprendido à medida que ocorrem nos textos;
mas os básicos são dados nas tabelas dos paradigmas de conjugação. O aorista é quase
sempre ativo, mas existem exemplos de aoristo que é formado a partir do radical passivo
e tem sentido passivo: vimucci “foi liberado/libertado”. Dois tipos de conjugação serão
exemplificados.

sing. 1 agamisaî, agamiî “eu fui” agamaî “eu fui”

2 agami “tu fostes” agamä “tu fostes”

3 agami “ele/ela foi” agamä “ele/ela foi”

pl. 1 agamimha  “nós fomos” agamäma, agamamha “nós fomos”

2 agamittha  “vós fostes” agamatha,  agamattha  “vós fostes”

3 agamisuî, agamiîsu “eles foram” agamuî “eles foram”

(vii) Perfeito (pretérito)

Conforme já explicado (2.2.8, acima), poucos verbos neste modo sobraram; um deles
é äha “ele disse”.
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Há um uso especial do vocativo dessa palavra: dirigem-se ao rei como mahäräja  ou
deva. Radical em palavras compostas: räja–. 

addhan “via, estrada”, “(fig.) tempo”

Singular Plural

Nom. addhä addhä

Acus. addhänaî (freq. usado como adv.
para o tempo transcorrido)

Instr. addhunä

Gen. addhuno

O resto não é usado. Dois radicais, addhäna– assim como addha–, são usados em
palavras compostas.

Muddhan “cabeça; topo” é flexionado como attan. A palavra pode ser vista como
poética ou elevada.

Formas de um radical puman “homem”, seguindo a declinação de addhan, são
extremamente raras, e a palavra pode ser vista como poética (ela é também flexionada de
acordo com a declinação em –a sobre o radical puma–).

Dois outros substantivos masculinos em –an, san “cachorro, cão” e yuvan
“juventude” têm a forma nominativa singular de sä e yuvä. Nenhuma outra forma desta
declinação ocorre. No lugar de san um radical suÄa– é usado, flexionado de acordo com
a declinação em –a.

Alguns substantivos neutros  (raramente) têm f lexões usando o radical –an ao lado
daqueles de declinação em –a. Do radical kamman “ação”, temos:

Singular Plural

Nom.
Acus.

kamma kammäni

Instr. kammunä, kammanä
(no pl. a flexão é pela
declinação em –a)

Dat.
Gen.

kammuno

Abl. kammunä, kammanä

Loc. kammani

(v.c) Declinação dos radicais em –as:

Substantivos que terminam em as são ao mesmo tempo masculinos e neutros. As
formas neutras são muito raras e o que encontramos nos textos são na maioria suas formas
masculinas no singular.
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Acus. guÄavantaî guÄavante gacchantaî gacchante

Instr. guÄavatä guÄavantehi gacchatä gacchantehi

Dat.
Gen.

guÄavato,
guÄavantassa

guÄavataî,
guÄavantänaî

gacchato,
gacchantassa

gacchataî,
gacchantänaî

Abl. guÄavatä guÄavantehi gacchatä gacchantehi

Loc. guÄavati guÄavantesu gacchati gacchantesu

Substantivos em -nt são particípios presentes: gacchaî yänaî “veículo que anda,
um veículo… andando”.  Os particípios presentes são usualmente flexionados como
gacchant ; mas, às vezes, um –a é acrescentado ao radical e a flexão segue a dos radicais
em –a. P.ex., bhikkhu gacchanto… “o bikshu andando/ao andar/enquanto anda”.

(v.b) Declinação dos radicais em –an.

attan “eu (self)”, “alma” (masc. e pron.); brahman “Deus” (masc.)

Singular Plural Singular Plural

Nom. attä attäno
    (todos)

brahmä brahmäno
      (todos)

Voc. attä brahme

Acus. attaî, 
attänaî

brahmaî,
brahmänaî

Instr. attanä attanehi brahmunä brahmehi

Dat.
Gen.

attano attänaî brahmuno brahmänaî

Abl. attanä attehi brahmunä brahmehi

Loc. attani attanesu brahmani brahmesu

räjan “rei”

Singular Plural

Nom.
Voc.
Acus.

räjä
räjä, räja
räjänaî

räjäno
 (todos) 

Instr. räjinä, raññä 1 räjùhi

Dat. & Gen. rañño, räjino raññaî, räjùnaî

Abl. raññä, räjato räjùhi

Loc. räjini, raññe räjùsu 

1. Assimilação de räj + n > raññ; a vogal é encurtada antes de dupla consoante.
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(viii) Presente Ind. do atthi “ser, ele é” é conjugado como segue:

sing. 1 asmi, amhi “eu sou”

2 asi “tu és”

3 atthi “ele/ela/isto é”

pl. 1 asmä, amhä  “nós somos”

2 attha “vós sois”

3 santi “eles são”

2.3.2 — Formas Infinitas.

(i) Particípio presente ativo: é formado pela adição do sufixo –nt ou –nta ao radical
do pres. O sufixo médio –mäna é também bastante comum e tem signific ado ativo, exceto
quando adicionado ao radical passivo que, no caso, seu significado é passivo. Há também
um sufixo –äna. Estes são flexionados como substantivos que terminam em –a (fem. –ä)
e em –nt.

Exemplos: gacchant (nom. gacchaî) “indo, ao andar, tendo ido”
samäna “sendo, tendo sido”
kayiramäna  “sendo feito, tendo sido feito”
karonta “fazendo, tendo feito”
sayäna “deitando, tendo deitado”

(ii) Particípio passado: usualmente termina em –ta, às vezes em –na. O significado
é passivo, embora essa regra não seja estritamente observada.

Exemplos: gata “ido” (às vezes, temos que traduzir: quando ele vai)
suta “ouvido”
laddha “recebido”
vutta “dito”
uppanna “produzido”
nisinna “sentado”
ächanna “coberto”
puììha “questionado”, mas tb. “tendo perguntado”

(iii) Particípio futuro passivo: é formado por meio de dois sufixos diferentes: –tabba
e –anïya.

Exemplos: veditabba “a ser conhecido/sabido”, “devia/deveria ser…, haverá
de ser… (todos os outros exemplos seguem essas formas) 

pahätabba “a ser abandonado”
karanïya “a ser feito”
labhanïya “a ser atingido”

(iv) Infinitivo: termina em –tuî ou –ituî. Seu significado é principalmente ativo,
mas com freqüência terá que ser traduzido pelo passivo.

Exemplos: carituî “mover-se”; gantuî “ir”
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(v) Uma maneira comum de expressar ação subordinada (correspondendo às nossas
orações causais e temporais) é pelo uso do gerúndio. Este é formado por meio dos sufixos
–tvä, –tväna e –ya. O sufixo é, amiúde, de difícil reconhecimento, devido à assimilação.

Exemplos: sutvä “tendo ouvido”
pahäya “tendo deixado”
pharitvä “tendo enchido”
upasampajja  “tendo atingido”
samatikkamma “tendo passado para além (morrido)”
karitväna  “tendo feito”
gahetväna “tendo tomado”
bandhiya “tendo amarrado”

2.4 Considerações adicionais sobre verbos & conjugações.

2.4.1 O verbo atthi (as). 

O verbo atthi (as), “ser”, assevera com ênfase a existência de alguma coisa ou de
alguém. (De outro lado, hoti não é enfático e é usado também para exprimir atributos: “o
ministro é um brâmane”, etc., e de algo que acontece e “vem a ser”; “um homem
é/torna-se satisfeito”. O verbo mais usual e enfático para “vem a ser, torna-se”, “vem à
existência”, porém, é uppajjati – 3ª conjugação). 

Freqüentemente, atthi (as) é usado, diferente de outros verbos, no início de uma
declaração: “Há/existe…” O significado é asserção enfática do que está sendo declarado.
O verbo atthi (as) é muito irregular; veja flexões do mesmo na Tabela III.2.3.b.

2.4.2 Verbos Auxiliares. 

Às vezes um verbo com o significado de “ser” ou um verbo implicando duração, é
usado mais ou menos como um auxiliar com uma forma (usualmente um particípio) de
outro verbo. Uma construção na qual duas formas verbais são assim usadas como
equivalente de um verbo singular é chamada “perifrástica”. O que interessa aqui é a
possibilidade de expressar nuances de significado não dado por um único verbo. Os verbos
em questão incluem, além de atthi (as) e bhavati (hoti [hù], bhù), carati (car), tiììhati
([ì]ìhä), vattati (vat) e viharati (vi-har). Podemos compará-los também com nisïdati (ni-
sïd) e nipajjati (ni-pad-ya).

atthi com um p.p. enfatiza o significado de “presente perfeito” deste último. Porém,
a 3ª pess. do presente não é usado dessa maneira, exceto pelo enfático atthi e santi no
início de uma frase, sendo omitido ordinariamente em frases nominais. A 2ª e 1ª pess.
podem também ser omitidas quando o pronome correspondente é usado. Exemplos:

niggahïto ‘si, “tu estas refutado” (= tu foste refutado) (cf. tb. com pp.: katapuñ
ño ‘si, “tu tens feito bem”)

kilanto ‘smi, “estou cansado”
so ‘mhi etarahi… mutto, “agora estou libertado”
micchä paìipanno tvam asi, aham asmi sammä paìipanno, “tu tens procedido

erroneamente, eu tenho procedido corretamente”
jit’ amhä, “nós somos batidos” (= fomos batidos)
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Instr. gävena, gavena gävehi, gavehi, gohi

Dat.
Gen.

gävassa, gavassa gavaî, gunnaî, 
gonaî, ginänaî

Abl. gävä, gavä,
gävamhä, gavamhä,
gävasmä, gavasmä

gävehi, gavehi, gohi

Loc. gäve, gave
gävamhi, gavamhi
gävasmiî, gavasmiî

gävesu, gavesu,
gosu

Nota:  Go é o ún ico substantivo em pá li  que termina em –o .  A dec linação dada ac ima é    

        comu m tan to par a ma sc. (bo i) quan to par a fem . (vaca).

(v) Consonantais (radicais que terminam em consoantes).

(v.a) Declinação de substantivos e adjetivos em –vant, –mant, –nt.

Substantivos adjetivais que terminam em -ant são diferentemente flexionados do que
os substantivos masculinos em –u. Eles são freqüentemente usados como adjetivos (p.ex.
dhanavaî kulaî “família rica”); mas tornam-se substantivos quando tomam o lugar da
pessoa ou da coisa que eles qualificam. Eles são flexionados em todos os gêneros. No
feminino eles mudam a vogal final, p.ex., guÄavatï, sïlavatï, guÄavantï, sïlavantï.

Bhagavant , “o Afortunado” (masc.)

Singular Plural

Nom.
Acus.

bhagavä
bhagavantaî

bhagavanto
       “

Instr. bhagavatä bhagavantehi

Dat. bhagavato bhagavantänaî

Gen. bhagavato bhagavantänaî

Abl. bhagavatä bhagavantehi

Loc. bhagavati bhagavantesu

O vocativo dessa palavra não é usado: ao bhagavant  (o Buda) se dirigem como
bhante, etc., de acordo com o interlocutor. Radical em palavras compostas: bhagavat–.

guÄavant “virtuoso”; gacchant “andança, que anda”

Singular Plural Singular Plural

Nom. guÄavä guÄavanto gacchaî gacchanto

Voc. guÄavaî, guÄavä guÄavanto gacchaî gacchanto
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(iii.b) Declinação de substantivos masculinos em –ù.

 Uns poucos s.m. têm radicais em –ù. Estes são derivativos imediatos de raízes
ou compostos que terminam em tais derivativos. Exceto no nom.sing. e nom. e acus.
plural, eles são flexionados como masc. em –u.

vidù, viññù “homem sábio/sensato”

Singular Plural

Nom. & Voc. vidù

viññù

vidù, viduno

viññù, viññuno

Acus. viduî, viññuî vidù, viduno

Instr. vidunä vidùhi

Dat. & Gen. viduno, vidussa vidùnaî

    (O resto é similar ao bhikkhu acima)

(iii.c) Declinação de substantivos e adjetivos femininos em –u e –ù.

yägu “mingau de arroz” vadhù “noiva (no dia de casamento)”

Singular Plural Singular Plural

Nom.

Acus.

yägu

yäguî

yäguyo, yägù
    (para ambos)

vadhù vadhù, vadhuyo
   (para ambos)

vadhuî

Instr.
yäguyä
     (todos)

(loc.tb. 
yäguyaî)

yägùhi

      (o resto como yägu)
Dat.
Gen.

yägùnaî

Abl. yägùhi

Loc. yägùsu

Vocativo similar ao nom. sing. e pl., exceto para voc. sing.: vadhu.

(iv) Declinação de substantivos masculinos e femininos em –o.

go “gado (em geral), boi, vaca”

Singular Plural

Nom. go gävo
    (todos)

Voc. go

Acus. gävaî, gavaî
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vañcit’ amhä , “nós somos logrados” (= fomos logrados)
amhä ägatä, “viemos/temos vindo”, “acabamos de vir”

Com pronome (sem auxiliar):
mayaî… upasaîkantä, “nós viemos/temos vindo”, “nós acabamos de chegar”
pasanno ahaî, “eu sou crido = eu tenho crença/confiança” (pasanna é pp. de

pasïdati [pa-sïd]).

O p.pres. do atthi é usado da mesma maneira, mas este é usado também como
p.pres. do hoti (hù) como auxiliar no segundo tipo de uso descrito abaixo:

satto… ittha ttaî ägato samäno, “um ser… que veio a este mundo”
so… pabbajito samäno, “ele… tendo saido/ido adiante” (para se tornar

um asceta)
eke samaÄabrähmaÄä… pañhaî puììhä  samänä, “alguns brâhmanes e ascetas

andarilhos… tendo sido indagados com pergunta”

O futuro (de bhù: bhavissati) é usado em declarações similares acerca de situações
futuras. P.ex., veja o fim da primeira secção sobre hù (bhù) abaixo.

O optativo de atthi (as) é usado quando a declaração é hipotética, mas ele é usada
mais freqüentemente como optativo de hoti (hù) no segundo tipo de uso discutido abaixo.
Nesse caso a 3ª pessoa é também usada:

puriso… nisinno assa, “um homem podia estar sentado”
n’ ässa kiñ ci… apphutaî assa, “nenhuma parte deste… estaria não permea-

do” (apphutaî = pp. neg. de pharati [phar])

Uma construção similar é usada com um p.fut.pass., o aspecto perfectivo sendo
modificado para um de contínuo e durativo (“imperfec tivo”):

n’ amhi kena ci upasaîkamitabbo, “eu não sou para ser aproximado (visitado)
por qualquer um” — implicando “não em qualquer tempo”.

Deve ser observado que o verbo principal (particípio) pode ser transitivo ou
intransitivo. No caso anterior o significado é passivo, no posterior ativo, justamente como
no caso do pp. simples (p.ex., nos exemplos acima: mutto é transitivo e passivo,
pabbajito intransitivo e ativo).

hoti (hù) como auxiliar tem dois sentidos. Primeiramente o aspecto perfectivo como
no caso de atthi (as), mas em qualquer tempo, em qualquer ponto do tempo (“futuro-
perfeito”, “passado-perfeito” = “pluperfect”). Neste caso o presente ind. de hù é
usualmente um presente “histórico” expressando tempo passado; portanto, enquanto atthi
(as) como auxiliar expressa tempo presente hoti (hù) é usado para tempo passado ou
futuro. Em diálogo e discurso direto nós encontramos as como auxiliar, em narrativa hù
(e também conforme descrito abaixo). O aoristo de hù é menos comum nessas
construções. O “presente histórico” é amiúde um modo contínuo expressando o que
ocorria no tempo passado referenciado (uma construção comum é: tena kho pana
samayena… pp. + hoti [o histórico presente hoti é encontrado freqüentemente em frases
que começam tena… samayena ]). Do contrário, ele pode expressar o “pluperfect”: o que
tinha acontecido naquele tempo, o que tinha sido feito. Exemplos:

tena kho pana samayena Kùìadanto… diväseyyaî upagato hoti, “naquele
tempo (expresso previamente pelo aoristo: ekaî samayaî… avasari, etc.)
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Kùìadanta… estava tendo sua sesta” (“estava na sua cama-do-dia”) (avasari
= aoristo de avasarati (I) [ava-sar], “ir para baixo [deitar]; chegar”).

tena kho pana samayena Jïvako… tuÄhïbhùto nisinno hoti, “naquele tempo
(que acaba de ser expresso por ahosi) Jïvaka… estava sentado silenciosamen
te”

tena kho pana samayena… Upaväno bhagavato purato ìhito hoti, “naquele
tempo… Upaväna estava de pé (parado) na frente do Bem-aventurado”

tena kho pana samayena Päyäsissa… diììhigataî uppannaî hoti, “naquele
tempo Päyäsi… tinha tido/tinha sido de opinião (lit.: de P… a opinião tinha
surgido)” — “pluperfect”.

tena kho pana samayena NigaÄìho Näìaputto adhunä kälakato hoti,
“naquele tempo o NigaÄìha (= Jaina) Näìaputta havia morrido agora mesmo
(havia acabado de morrer)” (adhunä = “agora”, “agora mesmo”).

Aoristo de hù (nesses casos todos a expressão tena… samayena  está ausente):
dvare… tälo ìhito ahosi, “uma… palmeira estava pelo portão”, “havia uma…

palmeira perto do portão”
attamanä ahesuî, “eles foram garantidos/afiançados”
anuyuttä ahesuî, “eles submeteram” (provavelmente = todos eles foram

submetendo: contínuo)
tä (tanques de lótus)… citä ahesuî, “… foram construídos (de tijolos)” (condição

contínua, não a ação de construir, que é expressa por um verbo diferente na
frase anterior: mäpesi).

Imperativo do hù (hoti):
upasamena… kumäro samannägato hotu, “que o príncipe esteja dotado… com

calma” (o aspecto durativo parece estar implicado).

Futuro do hù (bhù, bhavati) com o part.fut.pass. do verbo princ ipal:
na däni tena ciraî jïvitabbaî bhavissati, “ele não tem longo (tempo) para

viver agora”, “ele não viverá por muito tempo” (aspecto perfectivo).
maggo kho me gantabbo bhavissati, “o caminho terá que ser percorrido por

mim”, “eu terei tido que viajar ao longo do caminho” (esta última versão é
provavelmente mais correta: no contexto o orador conjetura que ele ficará
cansado da jornada).

kammaî kho me kätabbaî bhavissati, “eu teria tido/terei tido algum trabalho
para fazer”

Em segundo lugar, hù como auxiliar é usado em declarações gerais ou “verdades
eternas”, em trechos de discurso direto de cunho filosófico ou didático. Aqui a ação a que
se faz referência é tal que pode ou poderia ocorrer a qualquer tempo dadas as condições
descritas, e nós temos um dos usos regulares do modo presente ind. Esta construção
alterna-se com o optativo em descrições ou analogias hipotéticas. Usualmente o trecho
onde hù é usado como auxiliar abre-se com a palavra idha, “em relação a isto; neste
contexto” que estabelece o tom ou aspecto de toda a secção do texto — às vezes uma de
considerável comprimento. Vários trechos são encontrados no DN com o presente
indicativo (exceto pelo “perfeito” äha, uma forma que de fato geralmente parece
representar o tempo [geral] presente ou indefinido). Seria possível nesses contextos traduzir
idha como “supondo” ou “sempre que” (introduzindo um exemplo ou hipótese). Trechos
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(ii.c) Declinação de substantivos e adjetivos femininos em –i e –ï.

jäti, “nascimento”; devï, “rainha”

Singular Plural Singular Plural

Nom.
Voc.

jäti
 (ambos)

jätiyo, jätï
   (ambos)

devï
devi

devï
deviyo
   (todos)

Acus. jätiî jätiyo, jätï deviî

Instr.
Dat.
Gen.
Abl.
Loc.

 jätiyä      
   (todos)

 (loc.tb. jätiyaî)

jätïhi
jätïnaî
jätïnaî
jätïhi
jätïsu

(o resto como jäti…)

(Dentro de um a palavra composta o  radical vogal é freqüentem ente encurtada .)

Umas poucas palavras, entre elas itthi/itthï , “mulher”, poderá ter a vogal curta ou
longa no nominativo singular. 

Ocasionalmente, algumas destas palavras são escritas com assimilação. P.ex., de nadï
“rio”, genitivo singular najjä.

(iii.a) Declinação de substantivos masculinos e neutros em –u.

  Substantivos e adjetivos em -u seguem uma declinação paralela ao de –i,
substituindo i, ï pelo u, ù e o y pelo v.

Masculino — bhikkhu “monge” Neutro — cakkhu “olho”

Singular Plural Singular Plural

Nom.
Acus.

bhikkhu
bhikkhuî

bhikkhavo,
bhikkhù
   (para ambos)

cakkhu, 
cakkhuî
     (para ambos)

cakkhù, cakkhùni   
      (para ambos)

Instr. bhikkhunä bhikkhùhi

     (O resto como no masculino)

Dat.
Gen.

bhikkhuno,
bhikkhussa

bhikkhùnaî

Abl. bhikkhunä,
bhikkhuto

bhikkhùhi

Loc. bhikkhusmiî,
bhikkhumhi

bhikkhùsu

Vocativo sing. e pl. como o nom., exceto pela especial forma adicional no plural do
bhikkhu: bhikkhave, “monges!” — somente nesta palavra.

Adjetivos em –u são similarmente flexionados.
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(ii.a) Declinação de substantivos masculinos e neutros em –i.

Masculino — päÄi “mão” Neutro — akkhi “olho”

Singular Plural Singular Plural

Nom.
Voc.
Acus.

päÄi
päÄi
päÄiî

päÄayo, päÄï         
 (todos)

akkhi  
akkhiî     

akkhïni, akkhï        
(todos)

Instr. päÄinä päÄïhi

     (O resto como no masculino)

Dat. 
Gen.

päÄino,
päÄissa

päÄinaî, 
päÄïnaî

Abl. päÄinä,
päÄismä,
päÄimhä

päÄïhi

Loc. päÄismiî,
päÄimhi

päÄisu, päÄïsu

O vocativo é o mesmo que o nominativo. Os extremamente raros adjetivos em -i têm
as mesmas declinações.

(ii.b) Declinação de substantivos masculinos em –ï.

pakkhï “pássaro”

 Singular Plural

Nom. pakkhï pakkhï, pakkhino
    (ambos)

Voc. pakkhi

Acus. pakkhinaî, pakkhiî pakkhï, pakkhino

Instr. pakkhinä pakkhïhi

Dat. & Gen. pakkhino, pakkhissa pakkhïnaî

Abl. pakkhinä, pakkhimhä,
pakkhismä

pakkhïhi

Loc. pakkhini, pakkhimhi,
pakkhismiî

pakkhïsu
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similares começam com tatra, “neste contexto; quanto a isto; com relação a isto; a
propósito disto”, com o próprio hoti (colocado no início) ou com o optativo siyä:

idha… tapassï… parisuddho hoti, “quanto a isto (supondo)… um asceta
(tapassin)… tornou-se purificado”

idha… bhikkhunä kammaî kataî hoti… maggo gato hoti, “com relação a
isto (supondo)… um bikshu tem feito algum trabalho… (ou) tem viajado ao
longo de um caminho”

idha… satthä… pabbajito hoti… ananuppatto hoti… deseti, “neste contexto…
um preceptor… foi adiante (saiu, tornou-se asceta)… (mas) não atingiu…
(porém) ensina” (este trecho é seguido por uma citação em discurso direto
na qual um tal preceptor é repreendido, e na qual os dois part.pass. não estão
acompanhados de auxiliares, sendo construídos na 3ª pess.: cf. no as acima).

idha… seyyathä… evaî apphuìaî hoti, “neste contexto… asiim como…
assim… não foi permeado” (a oração seyyathä  contém o optativo 
apphuìaî assa citado acima sob as).

hoti… samayo yaî… loko vivaììati… ettävatä kho… vivaììo hoti, “há/hou
ve… um tempo quando… o mundo evolve [note o presente indicativo]… até
agora… é evolvido”

siyä… na kho pana… evaî… samugghäto hoti, “isto poderia ser (que…), mas…
não seria suprimido… desta maneira” (seguido por uma contra declaração que
conclui com uma frase começando por api ca kho… declarando que, no
entanto, isto seria suprimido por uma diretriz diferente).

Com o p.fut.pass. do verbo princ ipal:
idha… bhikkhunä kammaî kätabbaî hoti… maggo gantabbo hoti,

“supondo… um bikshu teve que fazer algum trabalho… (ou de novo) teve que
viajar ao longo de uma estrada”

Como p.pres. neste tipo de construção samäna é usado:
tatra… satto… ägato samäno, “com relação a isto… um ser… (que) veio”

car é muito raro como auxiliar no Cânone Páli. No DN temos um exemplo:
santi hi… samaÄabrähmaÄä paÄëitä… vobhindantä maññe caranti, “sem

dúvida existem… brâmanes e ascetas sábios… (que) andam atirando”

Isto não deve ser considerado como “perifrástico”, nem o car como auxiliar, dado
que o pleno significado de car, “continuar, exercer”, “continuar com uma missão” pode
ser entendido.

tiììhäti (ì)(ìhä) também não deve ser considerado sempre como auxiliar, embora
como car ele tenha um significado conduzivo à estreita combinação com outro verbo:

devï… dvärabähaî älambitvä aììhasi, “a rainha… ficou/parou/permaneceu
encostada/apoiada na batente da porta (dvärabäha )” (älambitvä, ger.,
“inclinado contra, apoiado/encostado em” ).

Ænando… rodamäno aììhasi, “Ænanda… ficou chorando”

vattati (vat) pode estar muito próximo do car em significado:
ko ime dhamme… saîädäya vattati, “quem conduz a si/procede con for-

mando-se… a estes costumes?”
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viharati (vi-har), mais uma vez, tem um sentido durativo sujeito a combinar com
outras ações. Seu significado, porém, pode desvanecer numa mera duração em certas
combinações, tornando-o muito mais como um auxiliar puro do que os verbos acima. Esse
uso do viharati é razoavelmente freqüente em todos os modos, usualmente com gerúndio,
mas também com o part.pres. ou passado, de outro verbo:

so… paìhamajjhänaî upasampajja viharati, “ele… habita tendo entrado na
primeira absorção meditativa”, “ele permanece na primeira absorção
meditativa” (aqui nós podemos, de outro lado, considerar o ger. upasampajja
como uma mera posposição significando “em”).

cetasa… pharitvä viharati, “ele habita permeando… com sua mente”
anuyutto viharati, “ele vive praticando (jejum e outras formas de ascetismo)”
api pana tumhe… ekantasukhaî lokaî jänaî passaî viharatha, “mas

vós… viveis sabendo, vendo o mundo como extremamente feliz?”
bhikhhù Räjagahaî upanissäya viharanti, “bikshus vivem dependendo de

Räjagaha (para suporte)” (aqui, como no primeiro exemplo, o ger. upanissä
ya assemelha-se a uma posposição).

yathä ahaî subhaî vimokkhaî upasampajja vihareyyaî, “que eu viva
entrado em gloriosa liberdade”

upasampajja viharissati, “ele habitará/viverá em”
subhaî vimokkhaî upasampajja viharituî, “habitar/viver em gloriosa

liberdade”

nisïdati (ni-sïd), sendo durativo, pode entrar nas construções perifrásticas, como no
exemplo dado acima:

tuÄhïbhùto nisinno hoti, “estava sentado silencioso” — que, como tuÄhïbhùta
é pp. de tuÄhï-bhù, “estar silencioso”, pode ser considerado como uma
combinação de três formas verbais, um perifrástico duplo.

puriso… vatthena sasïsaî pärupitvä nisinno assa, “um homem… poderia ser
sentado coberto com um manto bem em cima da cabeça” (pärupati [I] =
cobrir; pôr uma roupa/manto).

nipajjati (ni-pad-ya) similarmente pode entrar numa construção perifrástica:
so… sasïsaî pärupitvä nipajjeyya, “ele… poderia deitar-se cobrindo sua

cabeça”

2.4.3 Conjugações.

1ª Conjugação. Veja 2.2.1 acima.

2ª Conjugação. Verbos desta conjug. formam radicais do presente reforçando a raiz
com um nasal e adicionando a vogal radical a. O nasal é inserido entre a vogal da raiz e
a consoante seguinte; esta é o nasal puro se a consoante for s. As terminações pessoais
são as mesmas da 1ª conjugação: bhuj > bhuñjati; his > hiîsati.

3ª Conjugação. Verbos da 3ª conjug. formam radicais do presente com o sufixo ya.
Em forma eles se assemelham aos passivos em ya. As terminações pessoais são as mesmas
da 1ª conjugação. Da raiz man, “pensar” (radical: man + ya > mañña) temos a conjug.
dada no Apêndice, Tabela III.2.3.b, 3ª Conjug.

Numa expressão idiomática com ìhänaî, vijjati exprime a possibilidade de um
evento ou inferência: ìhänaî etaî vijjati = “isto é possível” (lit. “este lugar é achado”),
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(i) Declinação de substantivos masculinos e neutros em -a e femininos em -ä.

Radical masculino em –a, loka “mundo, universo”

Singular Plural

Nom.
Voc.

loko
loka1

lokä
lokä

Acus. lokaî loke

Instr. lokena lokehi

Dativo lokäya, lokassa lokänaî

Gen. lokassa lokänaî

Abl. lokä, lokasmä,
lokamhä, lokato

lokehi

Loc. loke, lokasmiî, lo-
kamhi

lokesu

1 . Em a lguns substantivos o  voc. assume fo rmas adicionais; p.ex., nara “homem ”, narä

  (sing. e pl.) “ó homem”, “ó homens”.

Neutros em -a:

Têm formas especiais no nom., voc. e acus. sing. em -aî: cittaî; e no nom., voc.
e acus. plural em -ä, -äni:, cittä, cittäni; no resto, eles são flexionados como os
masculinos. Às vezes encontramos no acus. terminação em -e; p.ex., rùpe, phoììhabbe.

Radical feminino em –ä, kathä “fala, conversa”

Singular Plural

Nom. kathä  kathä, kathäyo 

        (todos)    Voc. kathe

Acus. kathaî

Instr.
Dat.
Gen.
Abl.

kathäya1

     (todos)

kathähi
kathänaî
kathänaî
kathähi

Loc. kathäya1,
kathäyaî

kathäsu

1. A terminação –äya pode ser substituída pela –ä: sikkhä (instr. ).



Gr.Dic - 58

Confiança

Desaparecimento

Sujeito omitido (auto-evidente)
Locativo absoluto – orações 

subordinadas, esp. temporal e 
causal (sujeito & verbo = loc.)

pasanno ahaî bhagavati   eu tenho 
confiança no Bem-aventurado

bhagavati brahmacariyaî caritvä   
tendo vivido a vida casta sob (a 
orientação) do Afortunado

brahmaloke antarahito   desaparecido
do mundo de Brahmä (e aparecido 
na Terra)

gate   quando ele vai
khandhesu santesu   quando os 

fatores (agregados) estão presentes
ajaramhi vijjamäne   quando 

libertação da velhice é encontrada
upädäne kho sati bhavo hoti   

havendo apego, existência é = 
quando há apego há existência

1.4.2 Adjetivos

Adjetivos são flexionados da mesma maneira que os substantivos, em três gêneros de
acordo com os substantivos que eles qualificam como palavras-atributo. A maioria dos
adjetivos em “a” formam femininos em “ä”. Adjetivos concordam também em caso e
número com os substantivos que eles qualificam. Quando o adjetivo é comum a dois ou
mais substantivos ele pode concordar com a soma destes (e tornar-se plural) ou com o
mais próximo; também, as palavras qualificadas podem ser tomadas como coletivas e
singular e o adjetivo ser singular. Onde os gêneros conflitam, o masculino tem
precedência sobre o feminino, o neutro sobre ambos. A ordem usual é: adjetivo +
substantivo (assim contrastando com substantivos-atributo); mas, quando há vários
adjetivos com um só substantivo, freqüentemente só um adjetivo precede e o resto segue
o substantivo. Quando a ordem na frase é substantivo+adjetivo isto usualmente indica que
o atributo em questão está sendo enfatizado. Então deveríamos traduzir “… que é…”. No
entanto, quando na frase não houver verbo, nós entendemos uma ênfase independente-
mente da ordem; então, a colocação de um adjetivo no início indica ênfase (como num
argumento).

Particípios passados podem adquirir significados especiais quando usados como
adjetivos: diììha “visível”.

1.4.3 Declinação dos radicais

Os modelos (paradigmas) de declinação dos substantivos e adjetivos são dados no
“Apêndice: Tabela III.1.4.3 – Substantivos e Adjetivos: Declinações”.

As declinações básicas de substantivos e adjetivos são as seguintes:

Gr.Dic - 111

“isto é o caso”; n’ etaî ìhänaî vijjati = “isto é impossível”, “isto não é o caso”. Estas
duas frases poderão ser colocadas imediatamente depois da declaração citada (… ti) como
possível ou impossível, ou isto poderá seguir e ser introduzido por um pronome relativo.

Imperativos são formados destes radicais assim como na 1ª conjug. Note a forma de
aoristo de u(d)-pad: udapädi, “isto surgiu” (mas veja aoristo passivo). Ao formar aoristos
destes verbos o radical do presente é às vezes usado: –pajji, etc., do mesmo modo no
futuro: –pajjissati, etc.

Formas passivas ocasionalmente coincidem com o ativo: o significado deverá em
cada caso ser inferido do contexto: rukkhä chijjanti deve significar “árvores são
derrubadas/cortadas”. Muitos verbos da 3ª conjug. são intransitivos. Às vezes torna-se
difícil decidir se uma palavra deva ser considerada passiva ou meramente como intransitiva.
A forma häyati é considerada como intr. ativa por alguns, tomando-a como significando
“diminui/decresce”, “definhar”, contrastando com (pa) hïyati significando “é
abandonado”.

4ª Conjugação. A quarta ou (s)su conjug. inclui somente uma raiz de todo que é
freqüentemente usada. Ademais, esta raiz, (s)su, em si usualmente segue a 5ª conjug. (>
suÄäti). Esta conjug. tem um radical do presente formado com o sufixo Äo (e aÄu). Veja
conjug. do suÄoti na tabela.

A raiz sak pode ser classificada aqui (sak + Äo > sakko por assimilação), embora seja
igualmente conveniente considerá-la como 6ª conjug.: sak(k) + o > sakko. Da mesma
maneira, a raiz ap ou ap(p) pode ser classificada aqui (ap + Äo > appo).

Do (s)su somente o imperativo 2ª sing. suÄohi de acordo com 4ª conjug. é
encontrado no DN, algumas formas do presente encontrando-se somente (e mui
raramente) em outros livros canônicos.

5ª Conjugação. Verbos desta conjugação formam o radical do presente com o sufixo
nä. As terminações pessoais são as mesmas da 1ª conjugação.

jänäti, jänanti jänäsi, jänätha jänämi, jänäma

6ª Conjugação. Verbos desta conjugação formam o radical do presente com o sufixo
o. As terminações pessoais são as mesmas da 1ª conjugação. Veja na tabela a conjugação
para a raiz kar. Kar é o único verbo desta conjugação freqüentemente usado. Ele é
encontrado em muitas expressões idiomáticas, tal como: tomar na mão, assumir uma
aparência ou expressão, executar uma proeza, fazer (dar) uma resposta; também fazer uma
ação que é especificada por um substantivo-paciente, como sajjhäyaî karoti, “ele faz
estudo (estudando)”, i.é., “ele estuda”.

7ª Conjugação. Verbos desta conjugação formam o radical do presente com a vogal
e (ou, menos freqüente, com o sufixo pleno aya, do qual e é uma contração). Como na
1ª conjug., i e u se tornam e e o, mas a freqüentemente é alongada para ä. As
terminações pessoais são as mesmas da 1ª conjugação. Veja na tabela a conjug. para a
raiz dis, “ensinar”.

Conjugação causativa. O “causativo” tem o sentido de causar alguém ou alguma
outra coisa fazer a ação da raiz, ter alguma coisa feita. Formalmente (em formação e
flexão) este freqüentemente coincide com a 7ª conjugação, assim como o passivo coincide
com a 3ª conjugação. Existe um sufixo distintivo causativo (a)p que é às vezes adicionado
às raízes. Raízes conjugadas em qualquer conjugação para o costumeiro pres.ind. podem
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aparecer em significados causativos com o radical em e ou uma forma mais plena aya (ou
pe, äpe, paya, äpaya). A exemplo da 7ª conjug. a vogal da raiz é reforçada ou alongada.
O significado pode ser o causativo direto ou um mais especializado e idiomático. Assim,
de vac “falar”, o causativo väceti (“ele faz falar”) “ele lê em voz alta”, “ele recita”; de vad
“falar”, o causativo vädeti (“ele faz dizer”), “ele toca (instrumento musical). Às vezes, não
é fácil decidir se se deve classificar um verbo como uma raiz independente da 7ª conjug.
ou como a forma causativa de algum outro verbo.

Com (ä)p nós temos de chid — chedäpayati (“ele causa cortar”); de (ì)ìhä —
ìhä-payati que amiúde tem o significado de “ele deixa de lado”, “ele exclui”, ao invés do
sentido literal “faz estar (de pé)”, “erige”. Além da possibilidade de uma “dupla” formação
com (ä)p ao lado de uma forma causativa em e (que pode ter duplo sentido assim como
dupla forma), formas “triplas” são às vezes feitas adicionando (ä)p duas vezes; p.ex., de ruh
“crescer”, a forma causativa (com elisão do h) ropeti ”ele planta” (causa a crescer), e outra
forma causativa ropäpeti “ele causa causar a crescer”, “ele plantou”.

A exemplo de verbos costumeiros, o agente de um verbo causativo vai no caso nom.
A pessoa ou “instrumento” através do qual a ação é executada esta usualmente no acus.
(ao invés, o instr. poderá ser usado); assim um verbo causativo pode tomar um paciente
a mais do que o verbo ordinário equivalente: o causativo de um v.i. pode tomar um
paciente, o causativo de um v.t. pode tomar dois pacientes, o causativo de um verbo que
usualmente toma dois acus. pode tomar três pacientes. P.ex., “ser” é intr. e não toma
qualquer paciente; “causar a ser” (i.é., desenvolver, etc., as “desenvolver [1] a mente”)
toma um. “Entrar” pode tomar um paciente (entrar [1] numa casa);  “causar a entrar” pode
tomar dois (causar a entrar [1] um homem [2] numa casa). “Tomar”, “liderar”, etc., podem
tomar dois pacientes (levar [1] a um vilarejo [2] um bode); em teoria, “causar a tomar”
pode tomar três (causar a tomar [1] [por] um homem [2] a um vilarejo [3] um bode: puriso
[agente] [1] purisaî [2] gämaî [3] ajaî näyeti, ou puriso purisena gämaî ajaî
näyeti, com instrumental).

A conjugação causativa inc lui vários modos e particípios, formados dos radicais
causativos assim como dos radicais da 7ª conjugação. Alguns causativos:

kapp - kappäpeti — kar - käreti, käräpeti — chid - chedäpeti — jhe -
jhäpeti — (ì)ìhä - ìhäpeti, ìhapayati — pä - päyeti — muc - muñcäpe
ti — (p)paìiyat - paìiyädäpeti — yuj: yojeti - yojäpeti — äruc -
ärocäpeti — ni(r)vä - nibbäpeti — (p)pa(v)vaj - pabbäjeti — (s)su -
säveti — parisudh - parisodheti.

Outros modos do causativo:
Imperativo: kappäpehi
Aoristo: käräpesi; ìhapesuî; ärocäpesi, ärocäpesuî;

ropäpesi; äropesuî.
Futuro: jhäpessati; bhävessati

Particípios:
Presente: kärento, karayato (gen.); chedäpento, chedä; payato

(gen.); däpento; päcento, päcayato (gen.)
Pretérito: kappita; kärita, käräpita; bhävita; pavattita; 

pavedita (usualmente em ita como na 7ª conjug.)
Gerúndio: käräpetvä; ämantäpetvä; paìiyädä petvä; yojäpetvä;

äropetvä; pavesetvä.
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Com o verbo [u(d)–(ì)ìhä]
             vuììhahati, vuììhäti

“com referência a”, “do ponto de 
vista de”, “em termos de”, “como”

Com indeclináveis

Comparação ou distinção

patisallänä vuììhito   vindo de isola- 
mento (privacidade)

jhänä vuììhahitvä   vindo (saindo) do 
estado de absorção meditativa

te dham te dhamme aniccato… 
samanupassati   ele considera estas 
coisas como impermanentes

tathägato atïte buddha… gottato pi 
anussarati   o Tathägata rememora 
os Budas passados com relação a 
(sua) clã também

aññatra phassä   exceto pelo contato 
= sem toque

adho kasamatthakä   abaixo do topo 
do cabelo

ärakä sämaññä   longe do ascetismo
käyassa bhedä uddhaî   após a 

desintegração do corpo
paraî maraÄä    após a morte
na… vijjati añño samaÄo vä 

brähmaÄo vä bhagavatä bhiyyo 
bhiññataro   não… há qualquer 
outro asceta ou brâmane mais 
instruído do que o Afortunado

ito bhiyyo   mais do que isto

h) Locativo
Lugar

Tempo

Situação

Sociedade

Referência, etc.

Estabelecimento

dhammä raññe   virtudes (qualidades) 
num rei

devatä äkäse   devas nos céus
tasmiî samaye vedanaî vedeti   

nesta ocasião (neste tempo) ele sente
uma sensação

äpadäsu na vijahati   ele não (o) 
abandona no infortúnio

Mägadhesu viharati   ele vive em 
Magadha

kankhä… dhamme   dúvida acerca da 
doutrina

jïvite apekhaî   esperança pela vida
dhammesu… ñäÄaî   conhecimento 

(acerca) das coisas (fenômenos)
satipaììhänesu supatiììhitacitta   

(cuja) mente está bem-estabelecida 
nas fundações da mentação plena
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yassa däni kälaî maññasi   para o 
que tu pensas ser isto o tempo 
correto = bem, se tu realmente 
deves ir = tu podes fazer o que lhe 
parece correto, etc.

g) Ablativo
Origem da ação; movimento para 

fora de algo

Causa

Isolado, separado de

Limpo ou purificado de

Libertado de (escravidão, etc.)

Direção da parte de (com gen. da 
origem)

Distância de (espaço & tempo)

Abstinência, revulsão de

Restabelecer-se de (doença)

Limite até (dentro) de…

uììhäy'äsanä   tendo se levantado de 
(seu) assento

gämä gämaî   de vilarejo a vilarejo
agärasmä pabbajito   ido adiante de 

casa (se tornado asceta) (–smä 
pron.)

kämato jäyati soko   do amor nasce a 
tristeza

vedanäpaccayä taÄhä   a sede (é) da 
sensação-causa (ou condição) = a 
sede é causada pela sensação

kimpaccayä bhavo   de que causa (é) a
existência?

kissa nirodhä bhavanirodho   da ces- 
sação de que (há) a cessação da 
existência?

vivicca akusalehi dhammehi   tendo 
se isolado de fenômenos insalutares

padosä cittaî parisodheti   ele 
purifica seu coração da raiva

cittaî äsavehi vimuccati   o coração 
está liberto dos cancros

dakkhiÄato nagarassa   ao sul da 
cidade

ito tiÄÄaî mäsänaî accayena    após
três mêses (a contar) de agora (abl. + 
gen.+ gen.+instr.)

dùrato ägacchantaî   (visto) vindo de 
distância 

rùpa-saññanaî samatikkamä   após 
transcender a idéia de forma 
(matéria)

pisuÄäya väcäya paìivirato   tem-se 
abstido de fala maliciosa

tamhä äbädhä mutto   liberto (recupe-
rado) desta doença

yäva brahmalokä   tanto quanto o 
mundo de Brahmä (céu)

yäva sattamä    até o sétimo
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Conjugação “Média”. Flexões especiais de verbos, chamados “médio” ou “reflexivo”
(attanopada), são ocasionalmente usados no lugar das flexões ordinárias (que são
chamadas “ativo” ou “transitivo”: parassapada ). Elas podem ser consideradas como
formas poéticas do que um reflexivo regular, o nome se aplicando literalmente somente
ao uso de formas cognatas em outras línguas. Elas são muito raras em prosa, um pouco
menos raro em verso. As seguintes formas reflexivas são idiomáticas em prosa. Algumas
formas encontradas em verso são acrescentadas entre parênteses.

Presente (no lugar das terminações transitivas ti… äma as seguintes terminações
reflexivas são levadas em conta: te, ante; se, vhe; e, mhe ou mhase):

(labhate, “ele obtém” — verso)
maññe, “eu penso”, “eu suponho”, “sem dúvida”, “como se”; ex. devo

maññe, “eu suponho (que ele é) um deva, “justamente como
um deva” (note que ti não é usado aqui).

bhaÄe, “eu digo!”
(Na coleção de versos do Canône, especialmente o Jätaka, uma 
variedade de formas “média” serão encontradas, p.ex., 2ª sing. labhase)

Imperativo (taî, antaî; ssu, vho; e, (ä)mase):
labhataî, “que ele obtenha!”
bhäsassu, “fala!” (esta palavra é bastante comum)
saîvidahassu (dhä), “organiza!”
mantavho, “toma conselho!”

Optativo (etha, eraî; etho, eyyavho; eyyaî, eyyämase ou (ä)mase):
jäyetha, “ele estaria nascido”, “isto surgiria”
ägametha , “ele poderia vir”
labhetha, “Ele deveria obter”
chijjeraî, “eles seriam cortados” (por si mesmos), “eles quebrariam”
(vademase [em verso], “nós falaríamos”)

Aoristo (ttha ou tha, re; ttho, vhaî; a, mhase ou mase):
sandittha , “isto fluiu” (areia)
abhäsittha , “ele falou” (com aumento)
akampittha , “tremeu”, “estremeceu” (kamp)
abhiramittha, “ele gozou”, “ele tomou prazer em” (ram)
pucchittho, “tu perguntaste”
(karomase [em verso], “nós fizemos”.

[O p.pres. em mäna é, as vezes, chamado reflexivo. Seu uso, porém, é
dificilmente distinguido1 daquele da forma em ant, e este é bastante freqüente (muito mais
do que as flexões reflexivas acima)].

Todos os de cima são ativos. O reflexivo passivo é extremamente raro. Exemplos:
abhihariyit tha2, “foi trazido”, “foi presenteado”
paññäyittha , “foi discernido”

(a 3ª pl. usado em frases exatamente paralelas, porém, é 
paññäyiîsu).

Um levantamento do uso das formas “reflexivas” em páli, e particularmente no DN,
leva à conclusão de que a sombra de significado que elas carregam é simplesmente
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poética, dramática ou elevada, acrescentando ênfase ou dignidade: note especialmente
bhäsassu e o ligeiramente pomposo bhaÄe. 

1
Isto é favorecido por certos verbos, alguns dos quais (labh, sand, bhäs)  são  usados

com f lexões reflexivas, e isto está especialmente associado ao passivo.
2

Leituras variantes: harïyittha, harayittha, e –ha– (este causativo). 

Conjugações denominativas. Em princípio qualquer raiz pode ser usada como verbo
pela adição de sufixos conjugacionais. Outros radicais, tais como radicais de substantivos,
e mesmo elementos onomatopéicos, também podem ser usados como verbos. Os verbos
assim derivados são chamados denominativo, ou mais exatamente “palavra usada como
raiz” (dhäturùpakasadda). Eles são conjugados usualmente de acordo com a 7ª
conjugação (substituindo o sufixo e/eyya, ou acrescentando ya ao radical), às vezes de
acordo com a 1ª conjugação. Eles são raros exceto em poesia ou discurso exagerado.
Exemplos:

Radical de substantivo, etc. Verbo denominativo, 3ª sing. pres.
sukha sukheti, “ele está feliz”
tïra tïreti, “ele completa/finaliza” (p.ex.,

negócio), lit. “(alcança) a costa (de)”
udäna udäneti, “ele fala com exaltação”, “ele fala

jubilosamente”
ussukka (nt.: “ânsia”, ussukkati, “ele está ansioso/impaciente”

 “impaciência”)
gaèa-gaèa gaèagaèäyati, “verte/despeja para baixo”

(chuva), “chove a cântaros” (onomato
paico: ga-èa-ga-èa imitando grandes
gotas de água batendo contra o solo,
repetição sugerindo quantidade)

Aoristo de denominativo
udäna udänesi

Causativo de denominativo
dukkha dukkhäpeti, “ele faz infeliz”

Conjugação intensiva. Uma conjugação especial (cf. o causativo como uma  outra ou
“secundária” conjugação) é muito ocasionalmente usada para significar que a ação do
verbo é feita muito fortemente ou freqüentemente, ou que o estado aludido é severo. Este
é chamado conjugação “intensiva”1. Poucos intensivos são idiomáticos em prosa, exceto
por uma ênfase incomum (como dizer: “ele é excessivamente estúpido”). No intensivo as
flexões são aquelas da 1ª conjugação, mas a raiz é reduplicada: uma forma, às vezes mais
forte (sempre uma sílaba longa) da raiz sendo prefixada. Guturais reduplicam como
palatais. P.ex., as raízes ìhä, dä, etc, reduplicam para tiììhati, dadäti, etc.:

(k)kam > caÅkamati ele anda para cima e para baixo, ele anda
em volta de (isto comumente é usado a respeito
de exercícios) 

— p.pres. caÅkamant .

Uma conjugação completa é possível. P.ex., aoristo intensivo 3ª pl.  de anu-(k)kam
> anucaÅkamiîsu, “eles seguiram para cima e para baixo”.
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Com indeclináveis

Genitivo absoluto
(s. ou pron. seguido por particípio, 
ambos no genitivo)

me purato   em frente de mim
käyänam anta rena   entre os corpos
uttaraî nagarassa   ao norte da 

cidade
telassa jhäyamänassa   enquanto o 

óleo está queimando
mätäpitunnaî (pl.)… rudantänaî… 

pabbajito   a despeito de seus pais…
chorarem… ele foi para diante = 
embora seus pais estivessem 
chorando, ele foi para diante (= 
tornou-se asceta) 

f) Dativo
O caso do objeto indireto; expressa 

a pessoa para quem algo é feito ou 
a quem algo é vantajoso

Intenção ou propósito

Forma dativa = forma genitiva

Uso com verbos individuais

“Por amor de, por causa de, em 
atenção a, no interesse de”

Votos (de felicidade, etc.)

Tempo, tempo apropriado

tassa me tathägato… dhammaî 
desesi   O Tathägata (Buda) me 
ensinou o Darma

taî tassa  n'atthi   isto não é para ele
me dassanaî udapädi   a visão veio-

me
gämaî piÄëäya pävisi   ele entrou na 

aldeia para donativos
akusalänaî dhammänaî pahänäya 

chandaî janeti   ele produz vonta- 
de para abandonar estados insalu- 
tares

cittaî vimucci me   o coração (mente)
foi libertado para mim = minha 
mente foi libertada (gen.)

sahäyakassa paccassosi   ele 
consentiu com seu amigo

khama me taî mam'accayaî   
perdõe-me este meu lapso (falta)

Devadattassa suvaÄÄachattaî 
dhärayate   ele segura um pára-so l 
dourado sobre D.

ärocayämi vo   eu vos digo
atthäya

bhaddaî bhavato hotu   que tenhas 
boa sorte/existência afortunada

svägataî bhavato hotu   boas-vindas 
a ti

etassa kälo   é o tempo para isso
akälo… yäcanäya   não é o tempo 

correto para perguntas
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Idade em que
Medida

Classificação

Dissociação

Frases passivas

sattayojanäni vitthärena    sete léguas 
em largura

jannumattena   profundo até o joelho
Gotamo gottena    um Gotama pela c lã
jätivädena   reputado por nascimento 

(posição social por nascimento)
adaÄdena   sem força
aññatra brähmaÄena   exceto pelo 

brâmane
evaî me sutaî   assim foi ouvido por 

mim (assim eu ouvi)
mayä ime sattä nimmitä   estes seres 

foram criados por mim; eu criei 
estes seres

upänitä… me… iminä… dhammena…
veditabbena viññùhi    vós fostes 
instruídos por mim… por meio do 
Darma… que pode ser entendido 
pelo inteligente

e) Genitivo
Possessão

“Ter”
(o verbo hù é usado se não há um 
outro verbo)

Tempo

Gen. subjetivo & objetivo

Enchimento (substantivo do instr.)

buddhänaî säsanaî    o ensina- 
mento dos Budas

samaî citassa   calma do coração
rañño thùpo   monumento do rei
jätassa… nissaranaî   escape do 

nascido
idaî assa hoti   dele há isto = ele tem 

isto
tassa evaî hoti… (ou ahosi)   assim é 

dele… (ou “era”) = ele tem este 
pensamento = ele pensa assim…

sattähassa accayena…   após uma 
semana…

mama + accayena   após eu = após eu
ter passado (desta vida)

brähmaÄassa pùjito (SoÄadaÄdo)   
(S.) foi honrado pelo brâmane

yesaî (= yehi)… devä… adiììhä   dos 
quais os devas são não-vistos = 
aqueles… que não têm visto… os 
devas

ahaî… tassa yaññassa yäjetä   eu… 
(era) o executor desse sacrifício

kumbhiî (acus.)… pùraî… 
suvaÄÄassa  pote… cheio… de ouro
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1 As gramáticas medievais de páli não reconhecem isto como uma conjug. separada,

classificando-a  simplesmente como verbos irregulares da conjug. costumeir a . Como a

formação é uma re duplicação fo rte e distinta  com  sign ificad o es pecia l, e derivativos ( incluindo

adjetivos) destes são usados com este significado distintamente sentido, vale a pen a no ticiá-lo

sepa rada men te (no ta de A .K.W arde r).

Conjugação desiderativa. Uma conjugação especia l e certos derivados dela são às
vezes usados para expressar desejo de fazer uma ação. Essa conjugação é chamada
“desiderativa” (tumicchattha ). A raiz é reduplicada, a sílaba reduplicada estando em numa
forma fraca, e o sufixo sa é acrescentado para formar um radical que é flexionado de
acordo com a 1ª conjugação. Um adjetivo (radica l sa) e um substantivo fem. abstrato
(radical sä) são também formados. À parte de algumas poucas formas em uso ordinário,
o desiderativo pode ser considerado como uma conjug.  “poética”, estando largamente
restrito ao verso. Exemplos:

vi-kit (I) vicikicchati, vicikicchä  (em uso comum), “estar incerto”
(“curar”)

gup jigucchati, jeguccha (adj.) (em uso comum), “estar
aborrecido com”

vi-ji vijigïsati, “desejo de conquistar”
tij (I) titikkhä, “indulgência”

(“afiar; 
aguentar”)

pä pipäsita (pp. em uso comum), pipäsin (adj.), “desejo
de beber”, “estar com sede”; pipäsa (adj., tb. em
comum, tem sentido pejorativo) “bêbado”,
“beberrão”

man vïmaîsati, vïmaîsä, vïmaîsin (em uso comum)
(“desejo de pensar”) “investigar”

vac vavakkhati (verso), “desejo de falar”
(s)su sussùsati, sussùsä (em uso comum), “desejo de ouvir”
har jigiîsamäno  (formação irregular) (part.pres., verso),

“desejo de tomar”, “desejo de”
ni-har nijigiîsitar (substantivo-agente, em uso comum),

“cobiçoso”, “adquiridor”
(kit, “curar” > tikicchati pode tb. ser classificado aqui. A raiz tem duas

reduplicações alternativas , com ci– ou ti–, com
sentidos diferentes).

3. Prefixos

Estes são, às vezes, prefixados aos verbos e seus derivados. Geralmente, eles modificam
o significado da raiz, ou intensificam-na, e às vezes alteram-na; em alguns casos eles não
acrescentam nada ao sentido original da raiz.

Os prefixos são 20 em número: ä, abhi, adhi, anu, apa, api, ati, ava, du, ni, nï,
pa, parä, pari, pati, saî, su, u, upa, vi. Eles são tratados no dicionário individualmente,
onde se encontrarão exemplos de seu uso, em adição aos verbetes formados com esses
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prefixos. A seguir alguns exemplos que demonstram como esses prefixos alteram o sentido
da raiz.

Da raiz kam (ir) é formado o verbo kamati (ele vai) sem prefixo. Os seguintes verbos
são formados com prefixos:

abhi + kam > abhikkamati “vai adiante; procede”
paìi + kam > paìikkamati “vai para trás; se retira”
apa + kam > apakkamati “vai de lado; desvia-se”
ati + kam > atikkamati “vai para além; supera, sobrepuja”
ä + kam > akkamati “pisar sobre”
pa + kam > pakkamati “vai adiante”
nï + kam > nikkhamati “vai fora”
upa + kam > upakkamati “empenha-se; planeja”
saî + kam > saÅkamati “movimenta-se de lugar em lugar”
parä + kam > parakkamati “empenha-se; faz esforço”
anu + kam > anukkamati “segue” (subst. do mesmo:

anukkama “ordem”)

Negativos e outros prefixos aos nomes.

Nomes (incluindo adjetivos) podem ser feitos negativos adicionando o prefixo “a”,
que antes de vogais torna-se “an”. Alguns exemplos são: akusala (“não-salutar, não-
bom”), amanusso (“não-humano”), avijjä (“não-conhecimento”), ananta (“não-
terminado”; an). Verbos finitos não são negativados dessa maneira, mas particípios
poderão ser: vimutta = “libertado” > avimutta = “não-libertado”; anuppanna = “não-
surgido”; adinna “não-dado”. Particípios presentes e gerúndios são mais raramente
negativados: adisvä “não tendo visto”; appahäya “não tendo renunciado”. Outros prefixos
adicionados a nomes, etc., são su, que significa “bom”, e du(r), que significa “mau, ruim”
(e eles cobrem uma ampla gama de conceitos similares: fác il/difícil,
agradável/desagradável, etc.): subhäsita = “bem-falado”, dullabha = “raro” (“difí cil de
obter”: labh).

Essas palavras com prefixos são considerados como compostos (v. IV.3 adiante).

4. Palavras indeclináveis (português: Invariáveis)

Palavras indeclináveis são os advérbios, as preposições, as conjunções e as interjeições.
Existem ainda outras palavras ou junção de palavras consideradas indeclináveis.

4.1 Advérbios.

Advérbio é uma palavra que modifica o significado ou a aplicação de um verbo ou de todo
um período. Os advérbios podem ser divididos de acordo com seu significado e de acordo
com a maneira como são construídos.

4.1.1 De acordo com seu significado, os advérbios dividem-se em:

(a)  Advérbios de tempo: yadä “quando”, kadä “quando”, tadä “então”, yato
“dado/desde que, visto que, já que”, tato “posteriormente”, ito “a partir de agora”, yäva
“(há) quanto tempo”, täva “até logo”, ajja “hoje”, ajjato “a partir de hoje”, adhunä
“ultimamente, recentemente”, aparajju “no dia seguinte”, päto “cedo”, atippago “muito
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c) Vocativo
Nominativo de interpelação direta deva   Ó majestade (rei)!

bhikkhave   Bikshus!

d) Instrumental
Instrumento ou causa

(em discurso científico/filosófico o 
caso ablativo é usado para expres-
sar conexões causais)

Acompanhamento

Posse (dotação)
Cheio (de); enchido (com…)

Igualdade

Preço
Caminho (por que caminho, direção),

direção, orientação
Maneira

Veículo

Motivo
Tempo

käyena phusati   ele toca com (seu) 
corpo

tunhïbhävena  ele aquieceu com (seu) 
silêncio

pattena  com/pela/numa tigela
bhagavatä vädena kupito irritado com

a declaração (fala) do Afortunado
atthena   (devido) a esta matéria/ 

negócio
karanïyena    (engajado em algum) ne- 

gócio/afazer
iminä p’ aÅgena  (tu não deverias ir) 

por esta razão
brähmaÄena saddhiî   com o 

(acompanhado do) brâmane
sïlehi samannägato   dotado de moral
pariyuììhitä kilesehi   cheio de 

defeitos
saddena   com (cheio de) barulho
samasamo vaÄÄena   perfeitamente 

igual em beleza
purisena purisaî   (comparando) 

homem com homem
sahassena   (vendido) por um milheiro
dvärena   pelo portão (entrando, 

saindo)
iminä   deste modo
iminä pariyäyena   desta maneira
käyena paìisaîvedeti   ele experi- 

menta através de seu corpo
santena   calmamente
kicchena adhigataî   entendido com 

dificuldade
yänena gacchati   ele anda numa 

carruagem
gäravena   devido ao respeito
aparena samayena   após algum tem-

po; no devido tempo
tena samayena    naquele tempo
accayena    através da (após a) passa-

gem;  ao passar (desta vida)
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TABELA III.1.4.1 — SUBSTANTIVOS e ADJETIVOS: CASOS

Caso Exemplo

a) Nominativo
Agente (sujeito) de frase/verbo ativo
Agente e seus atributos

Agente e predicado (quando agente é 
nom. seu predicado é tb.)

Agente + atributo + frase ativa

Com indecl. relacionando-o à ação

Palavra citada 

brähmaÄo passati   o brâmane vê
brähmaÄo mahämatto hoti 

o brâmane é um ministro
eso samaÄo   este é o asceta
satthä no garu   nosso preceptor é

venerável 
brähmaÄo mahämatto passati

o brâmane-ministro vê 
yena gämo… upasaîkamati

ele aproximá-se… em direção à 
aldeia

käyo ti   “corpo”

b) Acusativo
Paciente (objeto direto) de uma ação

O objetivo de um movimento

(Extensão de) espaço atravessado

Atributo de um outro acusativo

“Com referência a”

Com um indeclinável

Com dois “pacientes”

Como adv. para expressar direção e 
extensão (em tempo ou espaço)

Adj. como adv. (no acus. nt. sing.)

purisaî bandhati   ele amarra o 
homem

gämaî pavisati   ele entra na aldeia
parikkhayaî agamaÄgsu

eles foram à (encontraram) sua 
destruição

maggaî paìipajjati    ele segue a 
estrada

khattiyo brähmaÄaî mahämattaî 
passati   o guerreiro vê o brâmane- 
ministro

kälaî paccayaî… tempo é a causa 
(ou condição)…

Gotamaî evaî… saddo   o relato… 
assim… a respeito de Gotama

bhavam atthu bhavantaî Jotipälaî
os melhores votos ao honorável J.

samaÄaî atthaî pucchämi
eu pergunto ao asceta o significado

aëëhamäsaî ägacchati   ele vem 
depois de quinze dias

ekaî samayaî…” uma vez…”, “certa 
vez…”

satta vassäni   durante sete anos
rattiî  de noite
rassaî passasämi    eu expiro breve- 

mente
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cedo”, divä “de dia”, ratto “de noite”, atha “então”, puna “de novo”, etarahi “agora”,
carahi “agora”, pure “anteriormente”, bhùtapubbaî “antigamente, autrora”,
anupubbaî “gradualmente”, cirarattäya “por longo tempo”, cirassaî “por longo
tempo”, kadäci kadäci “de tempos em tempos”, kadäci karahaci “às vezes”, puna ca
paraî “de novo, outra vez”, ekaî samayaî “certa vez, em certa ocasião”, aparena “no
futuro”, aparäparaî “vez pós vez”, antarantarä “de tempos em tempos”, etc.

(b)  Advérbios de lugar: tatra, tattha , tahiî, tahaî “aí, ali, lá, acolá”, tato
“dali, daquele tempo, por esta razão, portanto”, kutra, kuttha, kuhiî “onde”, kuto “de
onde, daí, por isso”, yattha “onde, onde quer que”, uddhaî “acima”, adho “abaixo”,
tiriyaî “transversalmente, atravessadamente, do outro lado”, sabbadhi “em toda parte”,
idha “aqui”, purato “na frente”, heììhä “abaixo”, piììhito “atrás”, aññatra, annattha
“em algum lugar diferente”, ubhayattha  “em ambos os lugares”, amutra “nesse local”,
pacïnato “a/no  leste”, dakkhiÄato “ao/no sul”, abhito “em redor, por toda parte”, etc.

(c)  Advérbios de maneira: evaî, tathä “assim, deste modo”, kathaî “como,
de que maneira”, yathä “como, tanto quanto”, sahasä “apressadamente”, sïghaî
“rapidamente”, vegena, vegasä “apressadamente”, saÄhena “suavemente”, anupubbena
“gradualmente”, addhä “certamente”, sukhaî “felizmente”, sakkaccaî “respeito-
samente”, musä “falsamente”, abhikkhaÄaî “constantemente”, tuÄhï “silenciosamente”,
sajju, sajjukaî “rapidamente”, sädhukaî “bem, sufucuentemente”, etc.

(d)  Advérbios de quantidade, extensão, grau: ativa, ativiya “excessivamente”,
yäva “quanto?”, täva “tanto”, yävatä “tanto quanto”, tävatä “até agora, por enquanto”,
ettävatä “até tal extensão/proporção, até este ponto”, yebhuyyena “geralmente”,
tikkhattuî “três vezes”, pañcaso “de cinco maneiras”, catuggunaî “quádruplo”,
antamaso “mesmo, até”, bhiyyoso “muito”, mattaso “moderadamente”, aññadatthu
“certamente”, etc.

(e)  Advérbios de causa ou razão: tena, tena hi “daqui, conseqüentemente”,
tasmä “por essa razão, por conseguinte”, kasmä “por que”, yathä “assim, dessa
maneira”, yato, tato “por isso, por esta razão”, tato nidänaî, yatvädhikaraÄaî “por
causa disto, devido a isto”, yathä kathaî pana “como realmente…, deveras como…”,
etc.

(f)  Outras partículas adverbiais: aÅga, api “deveras, realmente”, kira “deveras”,
kho “então”, iti “assim”, alaî “chega, é o bastante”, näma “de fato, realmente”, ingha
“bem”, taggha “seguramente”, yagghe “seguramente, certamente”, pana “deveras, de
fato”, atha “então”, etc.

4.1.2 Os advérbios podem ser formados de diversas maneiras:

(a)  Advérbios formados a partir de pronomes: Muitos advérbios são formados
pela adição de uma terminação adverbial ao radical dos pronomes ou dos adjetivos
pronomiais.

-tra: tatra, kutra, yatra, atra, aññatra
-ttha: tattha, yattha, kuttha, ittha, ettha, kattha, aññattha,

ubhayattha
-to: ito, tato, yato, kuto, sabbato, etto
-thaî: yathaî, kathaî, itthaî
-thä: yathä, tathä, kathä, aññathä, sabbathä
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-dä: tadä, yadä, kadä, kudä, sabbadä
-däni: idäni
-dha: idha
-ha: iha
-dhi: sabbadhi
-rahi: etarahi, tarahi, carahi
-hiî: kuhiî, tahiî
-haî: tahaî

Ku- é um radical alternativo de ka-

(b)  Advérbios formados a partir de substantivos e adjetivos:

-to: dakkhiÄato
-so: bhägaso, yoniso, sahaso, bhiyyoso, pañcaso
-dhä: ekadhä, pañcadhä
-khattuî: tikkhattuî

(c) Substantivos, adjetivos, pronomes usados adverbialmente. Substantivos,
adjetivos e pronomes podem ser usados adverbialmente no caso acusativo, e, às vezes, em
outro caso também.

Acusativo: sukhaî, dukkhaî, sïghaî, saÄikaî, kämaî, ciraî,
pubbaî

Instrumental: vegena, aggena, dhammena, kicchena, kasirena, kälena,
anupubbena, vegasä, tena, cirena, yävatä, tävatä, ettävatä

Ablativo: tasmä, purä, antarä, pacchä

Dativo: ciräya, svätanäya, ajjhätanäya

Genitivo: cirassa, divassa, kälassa

Locativo: dure, avidure, agge, pubbe, antare, pure

Do genitivo cirassa um novo advérbio foi formado com a terminação de
acusativo neutro: cirassaî.

(d)  Outros advérbios. Alguns advérbios, que em páli aparecem como palavras
indeclináveis, são antigos radicais de substantivos e adjetivos:

päto, anto, adho
tiro, paro, pure, sve, sa jju
bahi, ävi
pätu, pätur

4.2 Preposições.

Em páli as preposições praticamente desapareceram. Existem somente uns poucos casos
raros nos quais anu, paìi, adhi são usados antecedidos ou seguidos por um acusativo. A
ausência de verdadeiras preposições em páli é compensada por vários meios:

4.2.1  Muitos advérbios são usados preposicionalmente. Os mais comuns são:

regendo o acusativo: antarä, pacchä, yäva, vinä, samantä
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(ix) Sujeito omitido (auto-evidente):
gate “quando ele vai”.

O locativo absoluto consiste de um nexo de substantivo (ou pronome) + particípio.
Ambos estão no caso locativo. O substantivo é um agente separado do particípio, que
amiúde é passivo. Ademais, palavras flexionadas no locativo em concordância com o
agente locativo, tais como adjetivos, pronomes e substantivos predicados —, podem ser
incluídos na oração absoluta. Se o particípio tiver um paciente, instrumento, etc., este
estará no seu próprio caso (acusativo, etc.). Poderão existir também indeclináveis incluídos.
Uma frase poderá conter vários locativos absolutos, cada um com seu agente próprio,
indicando um certo número de distintas ações subordinadas. P.ex.: “Embora esteja
chovendo, caindo torrencialmente, relâmpagos estejam lampejando, um raio estalando —
que ele não veja (qualquer coisa), nem escute um som!” (4 loc.abs.).  O locativo absoluto
é usado muito mais freqüentemente do que o genitivo, não estando restrito a um tipo
especial de relacionamento entre o subordinado e as principais ações. O subordinado pode
anteceder a ação principal ou lhe estar simultâneo. A frase absoluta usualmente precede
a oração principal da frase, mas, às vezes, é inserida entre parênteses.

Examplos:

parinibbute bhagavati… Sakko… imaî gäthaî abhäsi “quando o Afortunado
entrou no parinibbana… Sakko… falou este verso”; 

imasmiî ca pana veyyäkaraÄasmiî bhaññamäne Sakassa… dhammacakk-
huî udapädi “e ademais quando esta explanação estava sendo proferida…
o olho do darma surgiu (= abriu-se) no Sakka”; 

Disampatimhi raññe kälakate… räjaputtaî rajje abhisiñciîsu “após o
falecimento do rei Disampati… eles coroaram o príncipe no reinado”;

khandhesu santesu “quando os fatores (agregados) estão presentes”; 
ajaramhi vijjamäne “quando libertação da velhice é encontrada”; 
upädäne kho sati bhavo hoti “havendo apego, existência é” = “quando há

apego há existência”.
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(h) Locativo. 

O caso locativo expressa o lugar onde, o tempo quando ou a situação em que uma
ação ocorre. O plural é usado para exprimir a sociedade na qual a ação se desenrola.

O locativo é usado também nos significados de “acerca de”, “no caso de”, “com
referência a” (p.ex., “concordar sobre alguns pontos”), “na situação de”, e em certos
idiomatismos significando: conhecimento “acerca de”, dúvida “com relação a”,
estabelecido “em” ofício ou “em” comportamento circunspecto, treinando “sob” a direção
de um preceptor e confiança “em” ele (= nele), colocar “dentro de” um pote, desaparecen-
do “num” (de um) lugar. Ele é freqüentemente usado numa oração “absoluta” (equivalente
a uma oração subordinada).

Exemplos do uso do locativo:

(i) Lugar:
Näèandäyaî viharanto “residindo em Nâlanda”; rukkhamùle nisinnaî
“sentado ao pé (raiz) de uma árvore”; devatä äkäse “devas nos céus”;
dhammä raññe “virtudes (qualidades) num rei”.

(ii) Tempo:
vassänaî pacchime mäse “no último mês da estação chuvosa”; tasmiî
samaye vedanaî vedeti “nesta ocasião (neste tempo) ele sente uma
sensação”.

(iii) Situação:
so seììho deva-mänuse “ele é o melhor entre os homens e devas”; äpadäsu
na vijahati “ele não (o) abandona no infortúnio”; tasmiî yaññe… na
rukkhä chijjisu “nesse sacrifício… nenhuma árvore foi cortada”.

(iv) Sociedade:
Mägadhesu viharati “ele vive em Mâgadha”.

(v) Referência, etc.:
idam pi’ssa hoti sïlasmiî “ele tem isto no que concerne ao caráter moral”;
citte cittänupassï viharati “com referência a mente, ele permanece
observando a mente”; kankhä… dhamme “dúvida acerca da doutrina”; jïvite
apekhaî “esperança pela vida”; dhammesu… ñäÄaî “conhecimento
(acerca) das coisas (fenômenos)”.

(vi) Estabelecimento:
pettike ìhäne ìhapesi “nomeou (ele) no lugar de seu pai”; satipaììhänesu
supatiììhitacitta “(cuja) mente está bem-estabelecida nas fundações da
mentação plena”.

(vii) Confiança:
dhamme pasannä “ela tem confiança na doutrina”; brahmacariyaî sugate
carämase “que nós venhamos a viver a casta vida com o Afortunado”;
pasanno ahaî bhagavati “eu tenho confiança no Bem-aventurado”.

(viii) Desaparecimento:
brahmaloke antarahito “desaparecido do mundo de Brahmâ (e aparecido
na Terra)”.
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regendo o instrumental: aññatra, vinä,  saddhiî, saha
regendo o genitivo: heììhä, antarena, upari, pure, samantato,

avidure
regendo o ablativo: ärä, ärakä, uddhaî, oram, pabhuti, paraî,

pacchä, yäva, adho.

4.2.2  Alguns substantivos que indicam tempo, local, causa, maneira, são usados
com sentido de preposições, com o substantivo que eles regem no caso genitivo ou com
eles formando palavras compostas do tipo tappurisa: samïpa, santika, sakäsa, käla,
äkära, sammukhä, abhimukhä, hetu, nidänaî, vasena, atthäya, accayena, etc.

4.2.3   Alguns gerúndios pretéritos são também usados como preposições:

ädäya, gahetvä tomando, com
anväya, upädäya, paìicca, agamma por conta de, pela razão de
muñcitvä, muñciya, ìhapetvä deixando, exceto, além de
ärabbha, sandhäya, abisandhäya começando com, referindo-se a
nissäya, upanissäya perto, por meio de, em razão de
paììhäya de, a partir de
uddissa com respeito a, por causa de

Destes gerúndios pretéritos, paììhäya rege o caso ablativo, todos os outros regem
o caso acusativo.

4.2.4 Às vezes mesmo outras formas verbais expressam a idéia que seria expressa
por uma preposição: sahita “com”, sampanna “com”, gata “com referência a”,
sampassamäna “por causa de”.

4.3 Conjunções.

Uma conjunção é uma palavra usada para indicar a relação que existe entre duas noções
expressas por dois ou mais substantivos ou adjetivos ou pronomes ou verbos ou advérbios
ou frases. A conjunção pode ser co-ordenativa ou subordinativa.

4.3.1  Conjunções co-ordenativas: ca, udahu, atha, vä, tathäpi, vä… vä, api… 
          api.

4.3.2  Conjunções subordinativas: sace, ce, yadi, ya thä, yatra  hi näma, vä yadi
     vä.

4.4 Interjeições.

Interjeições são palavras que indicam sentimentos de alegria, tristeza, raiva, ou palavras
usadas para chamar a atenção de alguém: aho, je, re. dhi, iÅgha, he, aho nùna, aho
vata, yagghe, taggha, ambho .

Como interjeições são usadas também maññe, bhaÄe “eu penso” e “eu digo” (1ª
pessoa do presente indicativo).
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4.5 Outros indeclináveis.

4.5.1 Indeclináveis relativos.

Ao lado de indeclináveis como yattha , yathä (“como”), yadä (“quando”), yadi (“se”),
e yato (“porquanto”, “dado que”, “daí”, “por isso”), certas formas de pronome relativo
têm, além de seus usos normais, usos como indeclináveis.

Assim, as formas neutras do nominativo-acusativo singular (especialmente yaî) são
usadas em sentido impessoal do “que”, “o que”, “qual”, cobrindo uma vasta gama de
significados.

hoti kho so samayo yaî… ayaî loko vivaììati, “deveras, existe o (so) tempo que
(i.é. quando)… este mundo evolui.”

(Aqui a oração relativa segue a oração principal = fala elevada, nobre ou ênfase
da oração principal.  A oração principal tem samayo como seu sujeito/agente,
a oração subordinada loko, a subordinação da oração do loko sendo indicada
pelo yaî com quem ela começa — as palavras omitidas dizem “algum tempo,
após um longo tempo”.)

yaî freqüentemente aparece após a expressão ìhänaî etaî vijjati, introduzindo
a declaração do que seja possível: ìhänaî etaî vijjati yaî… = “é possível que…” (aqui
o yaî pode ser considerado como correlativo com o demonstrativo etaî).

yad é usado em combinação estreita com outra palavra indeclinável: as formas tad
e yad dos pronomes neutros são formas de junção de taî e yaî tomadas quando as
palavras seguintes são estritamente associadas com elas sintaticamente (e por isso em
elocução): yad idaî (conf. o masculino yo so com um diferente demonstrativo), “que
isto”, é usado como um indeclinável enfático demonstrativo, “isto é”,  “i.é.”, “como por
exemplo”, “como”, “assim como”, “a saber, quer dizer”.

O instrumental yena usado com um verbo de movimento significa “onde”, “em
direção a”, “rumo a”. Ele rege o caso nominativo. Quando dobrado, significa “onde quer
que, seja onde for”: yena yena gacchati, “onde quer que ele vá”. É freqüentemente usado
com o correlativo tena precedendo o verbo: yena gämo tena upasaîkami, “ele
aproximou-se do vilarejo”.

4.5.2 Acusat ivo adverbial.

O acus. sing. nt. de um substantivo ou adj. (i.é., um subst. masculino feito nt., etc.)
pode ser usado como um adv. ou indeclinável. Este tipo de adv. é chamado nt.-impessoal
ou nt. de estado, ou qualificador-de-ação. P.ex.:

Adj. Adv.

cira   longo (tempo) ciraî   (por um) longo (tempo)
rassa   curto, breve rassaî   de modo curto, brevemente
sädhuka bom sädhukaî   bem
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yäva brahmalokä “tanto quanto o mundo de Brahmâ (céu)”; yäva sattamä
“até o sétimo”.

(x) Com o verbo vuììhahati, vuììhäti “surgir, emergir, vir de (literal e  figurativamen-
te):

patisallänä vuììhito “vindo de isolamento (privacidade)”; jhänä vuììhahitvä
“vindo (saindo) do estado de absorção meditativa”.

(xi) “Com referência a”, “do ponto de vista de”, “em termos de”, “como” =  -to:
tathägato atïte buddhe… gottato pi anussarati “o tathägata rememora os
Budas do passado com referência a (suas) clãs também”; te dham te
dhamme aniccato… samanupassati “ele considera estas coisas como
impermanentes”.

Com indeclináveis:

(i) aññatra “exceto por”, “à parte de”: 
aññatra phassä “exceto pelo contato” = “sem toque” (aññatra amiúde toma
o instrumental, e essa sua inflexão de “ä” é, às vezes, considerada como uma
forma de instrumental; comp. os instrumentais em ä: bhagavatä , raññä).

(ii) adho “abaixo”:
adho kasamatthakä “abaixo do topo (matthako) do cabelo”.

(iii) ärakä “longe de”:
ärakä sämaññä “longe do ascetismo”; ärakä… vijjäcaraÄasampadäya
“longe do sucesso (sampadä: feminino) em conhecimen to e conduta
(caraÄaî)”.

(iv) uddhaî “acima”, “depois”, “além”:
uddhaî pädatalä “acima das solas (talaî “superfície”) dos pés”; käyassa
bhedä uddhaî “após a desintegração do corpo”.

(v) paraî “após”:
paraî maraÄä  “após a morte”.

(vi) yäva “até”, “tanto quanto”:
(ver acima em Limite até [dentro]…).

O ablativo é, às vezes, usado em comparação ou distinção ( quando o sentido é “o
mais” o genitivo é usado):

na… vijjati añño samaÄo vä brähmaÄo vä bhagavatä (abl.) bhiyyo’ bhiññataro
“não… há qualquer outro asceta ou brâmane mais instruído do que o Afortunado”
(abhiññataro comparativo de abhiñña “instruído”; bhiyyo “mais”, é usado também
com kuto: kuto bhiyyo [lit. “de onde mais”], significando, como  idiomatismo,
“quanto mais”, “como isto pode ser mais?”).

ito bhiyyo “mais que isso”.

O instrumental é às vezes utiliz ado em comparação, da mesma maneira que ele
sobrepõe-se ao ablativo em alguns outros usos (causa, medida).



Gr.Dic - 48

uììhäy’ äsanä “tendo se levantado de (seu) assento” (nesta frase a ordem usual das
palavras são sempre invertidas); gämä gämaî “de vilarejo a vilarejo”; agärasmä
pabbajito (substantivo com declinação pronominal) “ido adiante de casa = se tornado
asceta” (-smä, pron.); dasahi ca lokadhätùhi* devatä… sannipatitä “e os devas…
reunidos dos dez universos” (* plural instrumental-ablativo de um radical em “u”; dasahi
de dasa “dez”); kiî käraÄä “de que causa?”, “por que razão?”, “por que?”.

O ablativo de causa é muito importante, e sempre é usado nos pronunciamentos
filosóficos:

kämato jäyati soko “do amor nasce a tristeza”; vedanäpaccayä taÄhä “a
sede/anelo (é) da sensação-causa (ou condição)” = “a sede/anelo é causada/condicionada
pela sensação”; kimpaccayä bhavo “de que causa/condição (é) a existência?”; kissa
nirodhä bhavanirodho  “da cessação do que (há) a cessação da existência?”.

Os ablativos de alguns pronomes em -asmä são usados como indeclináveis com
significado causal: kasmä “por que?”; tasmä “portanto”.

Usos subsidiários do ablativo:

(i) Isolado, separado, secluso de: 
vivicca akusalehi dhammehi  “tendo se isolado de fenômenos insalutares”
(com vivicca assim como com uììhäya inversão é usual).

(ii) Medo, perigo de:
na kuto ci bhayaî… yad idaî paccatthikato “… medo (perigo) de
nenhum lugar, tal como de um inimigo” (ablativo em to e indeclináve l kuto
“de onde?” similarmente formado).

(iii) Limpo ou purificado de (lit. “de sujeira”, e figurativamente):
padosä cittaî parisodheti “ele purifica seu coração da raiva”.

(iv) Liberto de (escravidão, etc.):
cittaî äsavehi vimuccati “o coração está liberto dos cancros (morais)”.

(v) Direção da parte de (com gen. da origem):
dakkhiÄato nagarassa “ao sul da cidade”.

(vi) Distância de (espaço e tempo); este significado aparece sempre com o sufixo to
e na maioria nos indeclináveis com sufixo to (especialmente ito = daqui/de agora), do
contrário o instrumental é usado:

ito tiÄÄaî mäsänaî accayena “após três meses (a contar) de agora” (abl.
+ gen. + gen. + instr.); dùrato ägacchantaî “(visto) vindo de distância”;
rùpa-saññanaî samatikkamä “após transcender a idéia de forma
(/matéria)”.

(vii) Abstinência, revulsão de:
virato methunä gämadhammä “tendo se abstido (particípio passado de
viramati) de costume sexual vulgar (“vilarejo”)”.
pisuÄäya väcäya paìivirato “tem-se abstido de fala maliciosa”.

(viii) Restabelecer-se de (doença):
tamhä äbädhä mutto “liberto (recuperado) desta doença”.

(ix) Limite até (/dentro) de… (com yäva):
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4.5.3 Indeclináveis conjuntivos e outros.

Frases ou sentenças poderão ser juntadas para formar um “período” contínuo ou
parágrafo por meio de indeclináveis “conjuntivos” (e também “disjuntivos”, etc.). P.ex.:

“Conjuntivo”: ca, pi, atha
“Disjuntivo”: vä, udähu
“Adversativo”: pana
“Causal”: hi, tasmä, tena, tad, taî
“Enfático”: kho, khalu, ha
“Hipotético”: ce, sace
“Interrogativo”: nu, nanu, udähu

4.5.4 Negação.

Existem dois principais indeclináveis de negação, na e mä. O primeiro é o negativo
usual “não”, colocado na frente da palavra ou frase negada, ou no início de uma oração
negativa:

tvaî na passasi, “tu não vês”.

A vogal do na é amiúde elidida quando a palavra que a segue começa com uma
vogal: n’atthi, “não é”, “isto não existe”.

O segundo negativo é usado para proibições ou injunções negativas ou desejos,
usualmente com a 2ª pessoa do aoristo, que perde sua referência de tempo e aplica-se ao
presente ou futuro (às vezes um verbo, normalmente com acréscimo silábico, aparece sem
esse acréscimo nesta construção):

mä paridevesi, “não se aflija”.

Mais raramente mä aparece, às vezes, com a partícula eva, ou h’eva, com a 3ª
pessoa do verbo:

mä h’eva räjä kälam akäsi, “que o rei não morra” (mä h’eva significa “não
venha a” ou simplesmente “não”).

(h’ é a partícula ha, “deveras, realmente” com a elisão de sua vogal antes de
outra vogal).

mä com a 3ª pessoa aparece regularmente em trato polido ou cortês.

Uma negação dupla é equivalente a uma afirmação firme:

mä h’eva kho kumäro na rajjaî käresi, “não deixe que o príncipe não venha
a governar (käresi: aoristo 3ª pess. sing.) o reinado (rajjaî)”, i.é., deixe-o
governar, ele deve governar.

4.5.5 Citação.

O indeclinável ti significa “fim de citação” e toma lugar no fim de qualquer passagem
em discurso direto. É também usado para marcar algo pensado. Qualquer coisa citada, seja
uma linha de verso ou uma palavra singular (p.ex., ao dar uma definição ou ao mencionar
uma palavra ou conceito: käyo ti = “corpo”, kusalan ti = “a palavra ‘bom’”, “o bem”,
“o conceito de bom”) é marcada da mesma maneira. Discurso indireto é extremamente



Gr.Dic - 122

raro em páli, de maneira que ao invés de construções em português do tipo: “ele disse (ou
pensou) que assim e assado” ou “quando ele perguntou assim e assado”, encontramos
discurso direto com ti: “assim e assado ti ele disse”. 

Qualquer vogal curta que precede imediatamente ti é alongada. O nasal puro î é
mudada para o nasal dental n.

evaî devä ti, “(é) assim, ó majestade (fim de citação)”
n’eso n’atthï ti vadämi, “Eu não digo ‘isto não existe’”.

(Aqui a primeira na vai com vadämi e a segunda com atthi; a citação
começa após a primeira na, com “eso…”).

Este indeclinável às vezes aparece em forma inteira: iti, que é enfático e pode
geralmente ser traduzido por “isto”, “aquilo”, “assim”. Ele pode referir-se a uma declaração
(ou um ponto de vista ou conceito filosóficos) a partir de uma distância ao invés de marcar
o fim das palavras vigentes. As duas formas podem ser usadas juntas para maior ênfase.

4.5.6 Subst. e adj. compostos com verbo.

Alguns substantivos e adjetivos são às vezes combinados com verbos da mesma
maneira que prefixos, e adquirem uma forma indeclinável quando assim combinados. Os
verbos usuais nesta forma são kar e bhù, e o significado é aquele do subst./adj.
transformado em verbo com uma divergência mais ou menos idiomática: garu-kar = dar
respeito a (tornar pesado) e sat-kar = entreter (fazer bem, da fraca raiz sant-). A forma
adverbial é amiúde derivada pela substituição de uma a final por ï: udakï-bhù =
“consistindo de água”. Além do p.pass. bhùta, que pode ser usado como substantivo, o
derivativo subst. (de bhù) bhävo, “natureza”, “estado de” pode ser usado: ekï-bhävo =
“natureza única”, “unidade” (lit.: “só-natureza”, “uni-natureza”).

ƒ
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substantivo no genitivo expressando ou o agente ou o paciente da ação do particípio (os
assim chamados “genitivo subjetivo” e “genitivo objetivo” respectivamente).

Exemplos do agente-genitivo (“gen. subje tivo”):

brähmaÄassa pùjito (SoÄadaÄdo) “(Sonadanda foi) honrado pelo brâmane”;
yesaî (= yehi)… devä… adiììhä “dos quais os devas são não-vistos (partícu la
neg. a-)” = “aqueles… qua não tem visto… os devas”.

Exemplo do paciente-genitivo (gen. objetivo):
ahaî… tassa yaññassa yäjetä “eu… (era) o executor desse sacrifício”.
(yäjetä é um “substantivo-agente, nom. sing., significando “sacrificador” [do verbo
yajati, sacrificar]).

O genitivo é considerado também um substituto do instrumental quando ele é usado
em conexão com “enchimento” (comp. o caso instr.). Exemplo com o adjetivo pùra
“cheio” (não um particípio): kumbhiî… pùraî… suvaÄÄassa “pote… cheio… de ouro”
(kumbhiî = acus. de kumbhï “pote”).

O genitivo é também usado com certos indeclinávei s, tais como piììhito “atrás”;
purato “antes”, “diante”, “na frente de”; antarena “entre”: me purato “na minha
frente”; käyänam antarena “entre os corpos” (“corpo” aqui é = último corpo, elemento,
átomo). O idiomatismo: uttaraî nagarassa “ao norte da cidade”.

Uma oração chamada de “genitivo absoluto” consiste de um substantivo (ou pronome)
seguido por particípio, ambos declinados no genitivo. Esse nexo fica  à parte das outras
palavras da frase e significa “enquanto (o substantivo fazia o particípio)”… O agente do
nexo é diferente do agente da frase principal. Freqüentemente o genitivo absoluto tem o
sentido especial de desconsideração: “a despeito (do substantivo fazer o particípio)”,
“debaixo de seus próprios narizes”, como quando o particípio significa “vendo”,
“olhando”. P.ex.: telassa jhäyamänassa “enquanto o óleo está queimando” ([j]jhe,
jhäyati “queimar”, um homônimo de [j]jhe “meditar”); mätäpitunnaî (pl.)… rudantä-
naî… pabbajito “a despeito de seus pais… chorarem… ele foi para diante = embora seus
pais estivessem chorando, ele foi para diante (= tornou-se asceta)”.

O genitivo absoluto é útil para construir uma frase com dois agentes.

(g) Ablativo. 

O caso ablativo é usado para exprimir o ponto a partir do qual uma ação se inicia.
A ação pode ser física ou mental. O ablativo expressa também a causa ou a origem de
algo que surge. Formalmente o ablativo pode coincidir com o instrumental, exceto no
singular dos radicais em “a” e nos masculinos e neutros dos pronomes demonstrativos e
relativos, assim como em outros pronomes ou “adjetivos pronominais”flexionados como
eles. Existe também um especial sufixo ablativo singular, to, que pode ser adicionado a
qualquer radical. Ademais, a declinação pronominal do ablativo singular, smä ou mhä, é,
às vezes, adicionada a vários radicais substantivos.

janapado (nom.) > janapadä (abl.); äsanaî (nom.) > äsanä (abl.); so e tad (nom.)
> tasmä ou tamhä (abl.); ayaî (nom.) > imasmä ou imamhä (abl.); paccatthiko (nom.)
> paccatthikato (abl.) “de um inimigo” (sufixo to).

Exemplos do uso do ablativo:
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Em algumas expressões poderá haver dúvida se o caso usado é dativo ou genitivo…
O genitivo, no sentido de “ter”, tem sido considerado como dativo, e o dativo com
paìissuÄäti como genitivo. O substantivo vippaìisäro “arrependimento”, pode ser dito
como tomando o dativo da pessoa que se arrepende — ou isto pode ser considerado como
uma simples relação entre dois substantivos: rañño… vippaìisäro “(poderá haver)
arrependimento… ao/do rei” = “o rei pode  arrepender-se”. O critério básico para
determinar o caso: é isto “adnominal” (relacionado ao substantivo) e genitivo ou isto é
“adverbial” (relacionado ao verbo) e dativo?

O infinitivo dos verbos sobrepõe-se em significado aos dativos de propósito.

Uma locução idiomática muito importante com o dativo refere-se ao tempo
apropriado para alguma coisa, a oportunidade para alguma coisa. Assim, etassa kälo
significa “é o tempo para isso”, “é o tempo correto para isso”; akälo… yäcanäya “não
é o tempo correto/apropriado para perguntas”; yassa däni kälaî maññasi (lit.) “para
o que tu pensas ser isto agora (däni) o tempo correto”. Esta expressão é comum ao dizer
(formalmente) adeus, até logo (dito pelo hospedeiro, não o visitante — que, por sua vez,
já se escusou alegando pressão de trabalho ou outros compromissos), sendo – “bem, se
tu realmente deves ir… = tu podes fazer o que te parece correto…”. É usado também por
empregados/servos reportando ao seu mestre que as preparações estão finalizadas,
implicando “vós podeis partir quando queirais”, etc.

(f) Genitivo. 

O caso genitivo exprime normalmente uma relação entre dois substantivos. Todos os
outros casos, exceto o vocativo, são agrupados juntos como casos “atuantes”, porquanto
eles normalmente ligam-se diretamente ao verbo (ação). O genitivo é freqüentemente
traduzido como “de/do/da”, e serve como caso “possessivo”. Dois usos principais:
denotar o “possuidor”, ou o tudo do qual a palavra relacionada denota uma parte. Desses,
o possessivo é o mais freqüente e tem muitos significados.

Usualmente a palavra genitiva imediatamente antecede a palavra à qual se relaciona:
rañño thùpo “um monumento real (do rei)”; buddhänaî säsanaî “o ensinamento dos
Budas”; jätassa… nissaranaî “escape do nascido”. Uma construção com um genitivo
possessivo é muito freqüentemente equivalente a uma oração em português com o verbo
“ter” (em páli “ter” é expresso pelo caso genitivo): samaî citassa “calma do cora-
ção/mente”. O verbo “ser” (hù) é usado se na frase não houver outro verbo: idaî assa
hoti, lit. “dele há isto = “ele tem isto”. Um idiomatismo freqüente deste tipo é tassa evaî
hoti… (ou ahosi, etc.), introduz indo fala direta que é pensada pelo agente, lit. “dele assim
é/era isto…”, = “ele tem este pensamento…”, “ele pensa assim…”.

Conforme já notado antes, um idiomatismo consistindo do genitivo da palavra que
denota período + accayena  expressa o tempo após o qual (ou pela passagem do qual) algo
é feito: sattähassa accayena… “após uma semana”. Um idiomatismo similar é mama +
accayena  “após eu”, no sentido de “após eu ter passado (desta vida)”, “após meu
parinibbäna”.

O caso genitivo, às vezes, é usado solto onde precisão não é necessária. Dado que
os substantivos incluem particípios ( também outros “substantivos verbais”: o “substantivo-
agente” e “substantivos de ação”), nós freqüentemente encontramos um particípio na sua
função verbal (equivalente a um verbo finito: particípio passado), antecedido por um
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IV - OUTROS ASSUNTOS GRAMATICAIS

1. Abreviação.

Freqüentemente em textos páli um trecho é repetido verbatim ou somente com uma ou
duas palavras modificadas. Amiúde, isto é indicado dando somente as primeiras palavras
do trecho seguidas da palavra pe, “e assim por diante”, “etc.”, que, por si, é uma
abreviação da palavra peyyäla, “etcetera”.

2. Repetição.

Em páli repetição (ämeÄëita) de uma palavra ou expressão é muito freqüente. O
significado pode ser de ênfase (= “muito”), como bhaddäni bhaddäni  (yänäni),
“(carruagens) muito finas”. Amiúde, particularmente com pronomes e indeclináveis, o
significado é “distributivo”: yo yo, “quem quer que”; yathä yathä, “de qualquer maneira”,
“assim que”, “no entanto” (com a resposta tathä tathä , “assim, deste modo”). A repetição
também expressa forte emoção de qualquer tipo, em cujo caso uma frase inteira pode ser
repetida. Outros exemplos:

sïghaî sïghaî, “muito rápido”
saÄëasaÄëä säliyo, “plantas de arroz em feixes grossos” (composto)
abhikkantaî bhante abhikkantaî bhante, “realmente muito bem, senhor!”

(expressando grande elogio ou admiração).
aho rasaî aho rasaî, “Ah! que pique!” (expressando espanto)
diììhä bho satta jïvasi diììhä bho satta jïvasi, “… é maravilhoso ver-te vivo!”

(expressa alegria ou felicidade)
äyämi ävuso äyämi ävuso, “estou vindo, senhor!” (expressa garantia,

asseveração)
abhikkamatha  Väseììhä abhikkamatha Väseììhä , “apressai-vos, ó Väseììhas!”

(manda ou faz injunção para pressa)
mä bhavaî SoÄadaÄdo evaî avaca  mä bhavaî SoÄadaÄdo evaî avaca,

“que o honrado SoÄadaÄdo não fale assim!” (expressa raiva ou censura)
nassa asuci nassa asuci, “pereça, seu vil!” (expressa raiva, desprezo e aversão)
tuvaî tuvaî, “tu, tu!” (numa querela; expressa desrespeito e desprezo) (tuvaî

é uma forma de tvaî, aqui presumivelmente enfático). 

3. Formação de Palavras

3.1 Palavras compostas.

Palavras compostas são conhecidas em muitas línguas. Usualmente elas são curtas, tais
como água-marinha, couve-flor, minissaia, passatempo, pernilongo. Elas formam um meio
especial de expressão gramatical; a unidade toda tem uma função gramatical na frase,
conforme indicado pela flexão de um de seus componentes. Os compostos páli se
encaixam nesta definição, mas, eles são muito mais variados e podem ser muito longos.

Nomes (incluindo particípios, adjetivos e pronomes) são freqüentemente combina-
dos em compostos (samäsa) (indeclináveis e prefixos podem ser também combinados com
nomes para formar compostos; verbos finitos não são combinados com nomes, mas
particípios e outros nomes derivados de verbos podem).  Numa palavra composta somente
o último nome é flexionado, enquanto aqueles que lhe são prefixados estão usualmente na
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sua forma radical (palavras em -ant têm o fraco radical -at, aqueles em -an perdem o -n).
O composto funciona gramaticamente numa frase como se fosse uma única palavra, mas
amiúde o significado é simplesmente a combinação dos significados das palavras que
formam-no — justamente como se elas fossem palavras separadas numa frase ou período.
O prefixado membro não flexionado representa o plural assim como o singular,
dependendo do contexto. Às vezes, embora não freqüentemente, palavras compostas têm
significados especiais, restritos.

Na língua portuguêsa a composição se dá por justaposição ou por aglutinação.
Madressilva é um composto, mas significa uma trepadeira, e não se trata de madre
silvestre. A mesma coisa pode ser dito de pernilongo, um tipo de mosquito; aguardente
(água + ardente), uma bebida alcoólica, e não uma água que é ardente. Os primeiros dois
são exemplo de justaposição, e o último, de aglutinação. Em páli existem seis tipos de
compostos, alguns dos quais não têm exatas correspondências em português. A fim de
entender os períodos páli que contêm compostos, uma classificação dos compostos é feita
de acordo com a relação que existe entre seus membros e entre os compostos e outras
palavras das frases. Inicialmente, daremos uma classificação simplificada baseada na forma
dos compostos; em seguida teremos uma análise mais detalhada por tipo de composto.

3.1.1 Classificação baseada na forma.

(a) Co-ordenação.

aho-rattä “dias e noites”; soka-parideva-dukkha-domanass-upäyäsä “tristeza,
lamentação, dor, desgosto e desespero”; assäsa-passäsä “exalação e inalação”. Aqui, ao
último membro foi dado a forma plural, ou porque há vários membros, cada um sing., ou
porque existem vários de cada. Alternativamente, o nt. sing. é usado e o composto é
tratado como um subst. coletivo.

(b) Compostos determinativos.

Neste, um membro está numa relação de caso gramatical a outro. O composto
poderá, p.ex., ser usado como substituto do caso genitivo ou instrumental. Exemplos:
dukkha-samudayo “origem do sofrimento”; käma-taÄhä “sede para prazer-sensual”;
satthu-gäravena “por respeito ao nosso mestre”; avijjä-anusayo “uma tendência para
ignorância”; sïla-sampanna  “dotado de virtude”; käla-vädin “falando no devido tempo”;
sammäsambuddha-desita “ensino pelo que perfeitamente entendeu”.

(c) Compostos com um adjetivo como 1º membro.

ariya-sacca “a nobre verdade”; asesa-viräga “completa indiferença”.

(d) Compostos com um advérbio como 1º membro. 

sammä-sambuddha “aquele que entendeu perfeitamente”; sammä-diììhi  “visão
correta”; tatra-abhinandin “encontrando satisfação acolá”.

(e) Compostos com uma conjunção como 1º membro. 

yäva-jïvaî “enquanto eles viverem”; yathä-bhùtaî “como realmente é”.
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(e) Dativo. 

O caso dativo é usado para expressar o propósito de uma ação feita e a pessoa a
quem algo é dado (“objeto indireto”). O dativo pode exprimir a pessoa para quem algo é
feito ou a quem algo que acontece é vantajoso (“dativo de vantagem”). É também usado
com um certo número de verbos individuais. Formalmente o dativo páli amplamente
coincide com o genitivo. Quando a forma é ambígua, o caso poderá, geralmente, ser
reconhecido de seu relacionamento ou com outro substantivo (genitivo) ou com o verbo
(dativo). Em todas as declinações, formas “genitivas” são usadas para o dativo também,
mas, uma inflexão dativa existe ao lado desta para o singular dos masculinos e neutros em
“a”: piÄëo (nom.) > piÄdäya ou piÄëassa (dat.); nibbänaî (nom.) > nibbänäya ou
nibbänassa (dat.).

A declinação em äya tem o significado especializado de propósito: gämaî piÄdäya
pävisi “ele entrou na aldeia para donativos”.

Entre os verbos que adquirem o dativo estão os seguintes. Pode-se também
acrescentar aqui algumas outras palavras que tomam o dativo, e algumas orações dativas
miscelâneas. O dativo é usado com o verbo khamati “agradar, aprazer” (alguém [dat.])
(mas ärädheti toma o acusativo), e com o mesmo verbo quando significa “perdoar”
(alguém [dat.], algo [acus.]). O verbo paìissuÄäti “consentir, concordar (com alguém)”
toma o dativo. Com o verbo upaììhahati, upaììhäti “servir, atender a alguém ou algo
(dat.)”, especialmente na conjugação causativa: “causar as enfermeiras a atender ao
menino (dat.)”; “causar a mente a atender ao conhecimento”. O verbo dhäreti no sentido
de “segurar, suportar” toma o dativo da pessoa sustentada, e no significado de “dever” ele
toma o dativo da pessoa a quem se deve algo. O verbo äroceti “informar” toma o dativo
da pessoa informada (enquanto que ämanteti toma o acusativo). Verbos no significado de
“estar zangado com” (kuppati, etc.), “amaldiçoar, imprecar” (sapati), “ansiar, anelar por”
(pihayati), e “ficar claro a” (pakäsati, [päkaìa: visível, aparente]), “aparecer, ficar
manifesto a” (pätubhavati) tomam o dativo.

O adjetivo piya “caro” toma o dativo da pessoa a quem se dirige.

“Pelo amor de, por causa de, em atenção a, no interesse de” (= dativo de propósito)
é expresso por atthäya precedido do genitivo da pessoa ou objeto do empreendimento.

O indeclinável alaî (“suficiente”, “bastante”, “adequado”, “perfeito”) toma o dativo.
Além do significado regular de “suficiente” (para qualquer propósito), ele tem o sentido
idiomático de recusa ou objeção (“basta!” = “pare!”, “Eu não [desejo]!”, etc.) com dativo
da pessoa para quem isto é suficiente ou supérfluo (“Eu não [desejo/quero]!” = alaî me;
“isto é suficiente para você” = alaî vo).

O particípio negativo (futuro passivo) abhabba, com funções de adjetivo significando
“incapaz”, “impossibilitado”, toma o dativo da ação que não pode ser feita, se esta última
é expressa por um substantivo (substantivo de ação).

Quando votos (bons votos) são expressos, o dativo é usado para a pessoa a quem eles
se destinam: “que haja (hotu) longa vida para ele”; bhaddaî bhavato hotu “que tenhas
boa sorte/existência afortunada”; svägataî bhavato hotu “boas-vindas a ti”. Similarmen-
te ao svägataî (“boas-vindas!, bem-vindo!”) os indeclináveis sotthi (“segurança”,
“seguramente”) e namo (“salve!”) tomam o dativo.
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(instrumental,  como “maneira” de sentar). Este sentido é adjacente ao sentido ordinário
de “instrumento”, p.ex., servindo com ações (kammena), seja físico,  ou mental, ou com
fala; honrando, entretendo, etc., com música, dança, grinalda, etc.

(x) Meios de ganhar a vida, de explanação ou descrição, de aquisição de mérito
(puññaî): dänena “dando”; ou pela expiação de feitos passados (kammaî).

(xi) Veículo: yänena gacchati “ele anda numa (de) carruagem”; nägena “num (por
meio de) elefante”.

(xii) Motivo: gäravena “devido ao respeito (ele não falou).

(xiii) Tempo por meio do qual (no fim do qual), ou tempo particular no qual: aparena
samayena “após algum tempo”, “no devido tempo”; tena samayena  “naquele tempo”;
accayena  “através da (após a) passagem/ao passar (desta vida)” (de tempo ou de uma
pessoa: especificado por meio do caso genitivo).

(xiv) Idade em que.

(xv) Medida (comp. o caso ablativo): dvädasayojanäni ahosi äyämena “esta (uma
cidade) tinha doze léguas de comprimento”; sattayojanäni vitthärena  “sete léguas em
largura”. Palavras compostas que terminam em matta-, significando “medida”, são
também usadas no caso instrumental: jannumattena “profundo até o joelho”.

(xvi) Classificação: Nascimento, clã, família, classe e relações similares: Gotamo
gottena “um Gotama pela clã”; jätivädena “reputado por nascimento (posição social por
nascimento)”.

(xvii) Dissociação (comp. Acompanhamento: encontramos em certas palavras e
expressões uma tendência para associar idéias opostas e contraditórias): adaÄëena “sem
força”; há também o instrumental usado com o indeclinável aññatra “exceto por/pelo”,
“à parte o/a”: aññatra brähmaÄena “exceto pelo brâmane”.

(xviii) Frases passivas: evaî me sutaî “assim foi ouvido por mim (assim eu ouvi)”;
mayä ime sattä nimmitä “estes seres foram criados por mim (eu criei estes seres)”;
upänitä. . . me. . . iminä. . . dhammena. . . veditabbena viññùhi  “vós fostes instruidos
por mim. . . por meio do Darma. . . que pode ser entendido pelo inteligente”.

(xix) Outros idiomatismos com o inst rumental: äsanena nimanteti “ele convida a
sentar”, “ele oferece um assento”; kälena kalaî “de tempos a tempos”, “regularmente”;
läbhena läbhaî “de ganho a ganho” (querendo sempre mais ganhos, não se contentando
só com um); aññena aññaî “um com o outro” (literalmente “outro com outro”),
“irrelevante”; sabbena sabbaî (“tudo com tudo”, i.é.) “completamente”, “absolutamente
por completo/inteiro” (como ao tomar conhec imento de uma doutrina).

Substantivos masculinos e neutros em “a” têm a inflexão singular do instrumental em
ena e do plural em ehi. O primeiro pronome pessoal tem no singular a forma de mayä
e me “por mim”, sendo o último enclítico (não necessariamente deve seguir a palavra à
qual está estreitamente ligada, mas não pode estar no início da frase). O plural do
instrumental é amhehi. P.ex.: käyena phusati “ele toca com (seu) corpo”; tuÄhïbhävena
“ele aquiece pelo seu silêncio”; trazer água “num pote” é pattena. Os radicais em
consoantes formam instrumentais com a inflexão “ä”: bhagavant  > bhagavatä; brahman
> brahmunä; räjan > raññä (j + n assimilado ao ññ).
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(f) Compostos possessivos. 

Neste, uma combinação de substantivos funciona como um atributo adjetivo a alguma
coisa: avijjä-nïvaraÄä sattä “seres com obstáculo-ignorância”, i.é., “seres obstruídos pela
ignorância”. Note que o composto, embora consistindo de substantivos, é flexionado como
um adj. e concorda com sua palavra principal; disto sabemos que ela não é independente.
Em sankilesa-dhammo infere-se um ahaî “eu”; seu significado literal é “natureza-
mancha”, mas este funciona aqui como um adj. e deverá ser traduzido “tendo natureza-
mancha”, i.é., “(sendo) impuro por natureza”. Em ubhato-daÄëakena… kakacena “por
meio de um serrote de cabo-duplo” (kakaca “serrote”, ubhato “duplo” mas lit. um abl.,
daÄëaka “cabo”) nada a não ser o contexto nos conta que o composto é possessivo.
Vippaìisäro é um subst. “remorso”. Pela adição da negação a– (avippaìisäro) ele foi
transformado num composto possessivo significando “livre de remorso/arrependimento”.

Palavras compostas de tipos diferentes são amiúde combinados numa unidade. 

Exemplos: dukkha-nirodha-gäminï-paìipadä “o sofrimento-cessação-indo-
caminho”, i.é., “o caminho que vai (leva) à cessação do sofrimento”; surä-
meraya-majja-pamäda-ìhäna, onde os primeiros dois membros são
coordenados e os outros são determinativos: “bebida alcoólica-aguardente-
intoxicação-indolência-estado”, i.é., o estado de indolência causado pela
intoxicação com bebidas alcoólicas e aguardente”. – Viveka-ja-pïti-sukha-
sukhuma-sacca-saññä “reclusão-nascido-regozijo-felicidade-sutil-verdade-
percepção”. Aqui as relações gramaticais são variadas: pïti e sukha são adjetivos
coordenados; ambos pertencem ao saññä, o anterior como objeto, o posterior
como atributo. Assim, nós traduzimos: “uma sutil mas verdadeira (ou real)
percepção de regozijo e felicidade, nascidos da reclusão”. Uma boa regra ao
analizar longos compostos é começar pelo último membro que, geralmente, é o
mais importante. Longos compostos podem amiúde ser analizados em duas sub-
unidades.

Todas as combinações tipográficas de palavras não são palavras compostas. Às vezes,
as combinações resultam apenas das leis de sandhi, p.ex., seyyathïdaî = seyyathä idaî
“parecido a isto”; nayidha = na idha “não aqui”; nähaî = na ahaî “não eu”;
sattùpalabbhati = satto upalabbhati “uma pessoa é encontrada”. Na antiga escrita
hindu, a unidade era a frase ou oração, não a palavra; por conseguinte, as palavras não
eram, geralmente, separadas. Nas edições européias, as palavras são separadas, exceto
quando a lei do sandhi o evita.

3.1.2 Compostos Nominais.

Compostos nominais (samäsa) dividem-se em:

(a) dvanda samäsa; (b) kammadhäraya samäsa;  (c) tappurisa samäsa; (d)
bahubbïhi samäsa; (e) avyayïbhäva samäsa ou compostos regentes; (f) digu samäsa. Às
vezes, a esta lista é acrescentado um tipo de composto chamado composto sintático. Os
nomes dos compostos acima não têm equivalen tes em qualquer língua européia, razão pela
qual são sempre usados os nomes em páli.

(i)  O primeiro membro de um composto. O primeiro membro de um composto pode
ser um substantivo, um adjetivo, um pronome, um numeral, um advérbio ou uma forma
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verbal. Quando este é um subst., um adj., um pron., ou um numeral, ele aparece na sua
forma de radical: assadamako, “treinador de cavalo”; bhikkhusaÅgho, “a assembléia de
bikshus”. Alguns pontos, porém, devem ser anotados:

a) Alguns radicais em -a mudam sua vogal final para -ï quando combinados
com formas de verbo bhù- e kar-:

kaddama-kata > kaddamïkata tornado em lama
dubbala-karaÄa > dubbalïkaraÄa enfraquecendo
sïta-bhùta > sïtïbhùta que se tornou calmo
missa-bhùta > missïbhùta que se tornou misto
sammukha-bhäva > sammukhïbhäva o fato de estar presente
eka-bhäva > ekïbhäva o fato de estar só

b) Os radicais masculinos em -ù encurtam sua vogal final: viññù-jätika >
viññujätika “sábio por nascença”

c) O radical go- mantém-se inalterado antes de uma consoante, mas torna-se gav-
antes de uma vogal: go-ghätako > goghätako  “matador de vacas”; go-assaî
> gavassaî “gado e cavalos”.

d) Os radicais femininos em -ä, -ï, -ù encurtam suas vogais finais em alguns
casos: mettä-citto > mettacitto “com um coração bondoso”; däsï-däsaî
> däsidäsaî “uma criada e um empregado”.

e) Em composição os  adjetivos tomam sempre o mesmo radical, quer sejam
seguidos por um substantivo masculino ou feminino ou neutro: piya-putto
“querido filho”; piyamätä “querida mãe”; piyagehaî “querida casa”.

f) Ratti é às vezes mudado para ratta, usualmente com o sentido de tempo:
ratti-ññù > rattaññù “aquele que sabe o tempo apropriado”.

g) Radicais em -ar: pitar, mätar, etc. usualmente têm seus radicais em -u:
pitar-rakkhita > piturakkhita “protegido pelo pai”; mätar-ghätaka >
mätughätaka “matador da mãe (matricida)”.

Em dvanda samäsa, porém, existem as formas pitä, mätä: mätä-pitaro
“mãe e pai”; pitä-puttä “pai e filhos”. Em alguns casos existem também as
formas matti e petti: matti-sambhavo “nascido de uma mãe”.

Nota: Para facilitar o entendimento, às vezes separamos os membros do
composto por hífen — uma prática adotada em algumas edições européias; mas
nem todos são consistentes nisso.

h) Existem uns poucos compostos nos quais o primeiro membro termina em
consoante: khud-pipäsa > khuppipäsa “fome e sede”; väc-karaÄa >
väkkaraÄa “conversando”.

i) Radicais em -as usualmente mudam o -as para -o. Em muitos casos, porém,
o radical já terá passado para o radical temático: äpas-maya > äpomaya “feito
de água”; uras-go > urago “serpente”.

Mas rajas não é mudado em combinação, daí rajas-siro “com poeira na
cabeça”; enquanto vacas às vezes tem sido mudado para vacï: vacas-
kammaî > vacïkammaî “ação verbal”.
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(d) Instrumental. 

O caso instrumental é usado para exprimir o instrumento por meio do qual uma ação
é efetuada. Ele abraça uma ampla faixa de idiomatismos, incluindo “coberto de poeira”,
“. . . com roupas”, “ficar aprazido com” ou “por” uma fala ou vendo algo, e mais uma
série de usos especiais (v. abaixo).

Quando a ação de uma frase é expressa por um verbo passivo, o agente é expresso
pelo caso instrumental (v. Frases passivas, mais adiante).

Alguns dos usos mais ou menos distintos do caso instrumental são os seguintes.

(i) Acompanhamento: brähmaÄena saddhiî “com o (= acompanhado do)
brâmane”.

(O indeclinável saddhiî “com” é geralmente usado nessas expressões, seguindo
o substantivo, e ele requer o instrumental. “Conversando”, “discutindo” [mant] com uma
pessoa não precisa vir com saddhiî).

(ii) Posse (dotação): Um particípio passado no significado de “dotado de”, ou o
instrumental do pronome reflexivo, é usado com a palavra que indica virtude ou vício em
questão, no instrumental: sïlehi samannagäto “dotado de virtude/moral”.

(iii) Cheio (de); enchido (com...): Indica o conteúdo — cheio “de água”, cheio “de
felicidade”, etc. P.ex., saddena “com (= cheio de) barulho”; pariyuììhitä kilesehi “cheio
de defeitos”.

(iv) Instrumento ou causa (em discurso científico/filosófico o caso ablativo é usado
para expressar conexões causais): bhagavatä vädena kupito “irritado com a declaração
(fala) do Afortunado”; käyena phusati “ele toca com (seu) corpo”; tunhïbhävena “ele
aquieceu com (seu) silêncio”; pattena “com/pela/numa tigela”; atthena “(devido) a esta
matéria/negócio”; cïvarena santuììho “satisfeito com o manto”; karanïyena  “(engajado
em algum) negócio/afazer”; iminä p’aÅgena “(tu não deverias ir) por esta razão” (aÅgam
= “membro”, “característica”, “fator”, e assim é usado em expressões tais como “devido
a isso”, “por esta razão”: relacionado à “dotação”).

(v) Igualdade: samasamo vaÄÄena “perfeitamente igual em beleza”. Ao fazer uma
comparação o instrumental pode ser usado somente se o ato de comparação é primeiro
descrito geral e indefinidamente: purisena purisaî “(comparando) homem com homem”;
(para uma comparação específica e conclusiva — “isto é melhor do que aquilo” —, o caso
ablativo é usado).

(vi) Preço: sahassena “por um milheiro” (i.é., vendido por 1.000 kahäpaÄas, a
moeda de prata padrão).

(vii) Caminho (por que caminho, direção):  “por um caminho”, “por outro caminho”;
dvärena “pelo portão” (entrando, saindo).

(viii) Direção, orientação: “Do oeste ao leste” (ambos no instrumental) e cada um
seguido do indeclinável ca; pacchimena “pelo oeste”.

(ix) Maneira: iminä “deste modo”; iminä pariyäyena “através deste curso
(procedimento)”, “desta maneira”; käyena paìisaîvedeti “ele experimenta por meio de
seu corpo”; santena “calmamente” (assim instrumentais podem ser usados como
“advérbios de maneira”: “sobre seu lado direito” [maneira de deitar]); kicchena adhigataî
“entendido com dificuldade”; “ele sentou-se praticando um certo tipo de meditação”



Gr.Dic - 42

O nominativo plural de substantivo masculino em “a” tem a flexão “ä”: gämä
“vilarejos”.

(b) Vocativo. 

O caso vocativo (“nominativo de endereçamento”) é usado para invocar, chamar ou
nomear uma pessoa ou coisa personificada; ou ainda para exprimir uma interpelação
direta.

O vocativo é usado “encliticamente”, i.é., ele não fica no início da frase.

Os substantivos masculinos no singular têm apenas o radical não flexionado: deva “Ó
rei/majestade”. O plural é o mesmo do nominativo p lural.

(c) Acusativo. 

O acusativo exprime o “paciente” que sofre a ação de um verbo ativo (o “objeto
direto”): purisaî bandhati “(ele) amarra o homem”; saîaÄaî vadati “(ele) diz ao
asceta”.

Ele é usado também para expressar o objetivo de um movimento: gämaî pavisati
“(ele) entra na aldeia”; parikkhayaî agamaÄgsu “(eles) foram à (ou encontraram) sua
destruição”.

O caso acusativo poderá igualmente expressar (extensão de) espaço atravessado:
maggaî paìipajjati “ele segue a estrada”.

Ele é usado como atributo de um outro acusativo: khattiyo brähmaÄam mahämat-
taî passati “o guerreiro vê o ministro brâmane”. 

Este tipo de construção inclui frases como “ele declara (que) o tempo (é) a causa”, na
qual kälo (“tempo”) e paccayo (“condição”, “causa”) estarão ambos no acusativo (kälaî
paccayaî. . .).

Raramente, o acusativo significa “com referência/relação/respeito a”: Gotamaî
evam. . . saddo “o relato. . . assim. . . a respeito de Gotama (nome próprio)”. O acusativo
é usado também para especificar a pessoa em saudações e imprecações, com um
indeclinável: bhavam atthu . . . “os melhores votos (a)”. 

Alguns verbos exigem dois pacientes. Estes incluem verbos nos significados de
chamar, contar ou perguntar (alguém alguma coisa), e tomar ou trazer (algo para algum
lugar): samaÄaî atthaî pucchämi “(eu) pergunto ao asceta o significado (de)”.

Uso incomum do acusativo como advérbio, para exprimir a pura duração do tempo
ou o ponto causal do tempo: aëëhamäsaî ägacchati “ele vem depois de quinze dias”;
ekaî samayaî. . . “uma vez. . .”, “certa vez. . .” (começando uma narrativa).

A forma de acusativo singular neutro de alguns adjetivos é usada como um advérbio:
rassa (“curto”) > rassaî passasämi “eu expiro brevemente”, i.é., expele um respiro curto
(passasati) [(p)pa+(s)sas].

A flexão de acusativo plural de masculino em “a” é “e”: upäsake passati “ele vê os
discípulos leigos”.
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j) Parece não existir regras fixas para os radicais em -ant: mahant-muni >
mahämuni “grande sábio”; balavant-gavo > balavagavo “touro robusto”;
sant-dhammo > sat-dhammo > saddhammo “verdadeira doutrina”;
bhagavant-rùpä > bhagavantarùpä “aqueles como o Afortunado”;
bhagavant-mùlakä > bhagavammùlakä “aqueles que estão baseados no
Afortunado”.

k) Radicais em -in, -an perdem o nasal final: 

hatthin: hatthi-gavassa-vaèavaî “elefantes, touros, cavalos, mulas”
räjan: räja-rathä “carruagens reais”

l) Quando pronomes e numerais são os primeiros membros de um composto,
eles aparecem sob diferentes formas: tad-karo > takkaro “fazendo isto”; tvan-
nätho > tvannätho “aquele que te tem como seu mestre”.

Para o numeral dois encontramos dvi-, dve-, di-, du, duv-: di-jo “pássaro”;
dve-mäsaî “dois meses”, etc.

Para o numeral quatro encontramos catu-, cätu-, catur, culla-, cùla-: catur-
itthiyo “quatro mulheres”.

Para o numeral seis encontramos cha-, chaè-, saè-,  saë: chaè-abhijätiyo “as
seis classes”.

(ii) O segundo membro de um composto. Em geral, o segundo membro de um
composto retém seu próprio radical e segue sua própria declinação, com exceção dos
radicais em -an que são às vezes flexionados como radicais em -an, e às vezes como
radicais temáticos: maccu-räjä  “o rei da morte”; miga-rañño “do rei das bestas”; mahä-
raññä “com o grande rei”; näga-räjassa “do rei dos nagas”; deva -räjena “pelo rei dos
devas”; pahitatto “enérgico”, pahitattaî, pahitattassa e também bhävitattänaî
“perfeito”.

(iii)   Sandhi. Ao juntar palavras para formar um samäsa, as regras usuais de sandhi
são observadas (veja II.3): suñña-agäraî > suññägäraî “casa vazia”; mahä-ogho >
mahogho “grande enchente”; anu-addhamäsaî > anvaddhamäsaî “cada quinzena”.

(a)   Dvanda samäsa. Um dvanda samäsa (d.s.) é constituído de duas ou mais
palavras que, usadas separadamente, seriam juntadas pela conjunção ca (comp. em
português “treze = tre + decim, em latim = três e dez”). Este tipo de composto é chamado
dvanda “duplo”. As palavras mätä ca pitä ca podem ser unidas para formar um dvanda
samäsa: mätä-pitaro “mãe e pai”. As palavras que são juntadas podem ser substantivos,
adjetivos, advérbios, e assim o composto todo pode ser classificado como substantivo,
adjetivo ou advérbio. As palavras que são juntadas para formar o dvanda samäsa podem
ser classificadas variantemente:

(i) A mesma palavra repetida duas vezes: sorato-sorato “muito amável”, bhikkhu
sama-samä “bikshus em número exatamente iguais”, punappunaî “vez pós
vez”, uttaruttariî “mais e mais alto”, aÅga-m-aÅgäni  “membro após
membro, todos os membros”.

(ii) Palavras repetidas duas vezes com um prefixo antes do segundo membro: disä-
vi-disäsu “nas direções principal e intermediárias, i.é., em todas as direções”,
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aÅga-paìi-aÅgäni > aÅgapaccaÅgäni “os membros menores e maiores”, hura-
ä-huraî > hurähuraî “de existência em existência”.

(iii) Palavras repetidas duas vezes com um prefixo antes de cada membro:  ud-aya-
vi-ayaî > udayabbayaî “ascensão e queda”, ä-caya-apacayo >
äcayäpacayo “aumento e diminuição”, ä-koìita-paìi-a-äkoìitaî >
äkotitapaccäkotitaî    “achatado e prensado de tudo”.

(iv) Palavras que têm significados iguais ou muito similares: piti-sukhaî “regozijo
e felicidade”, bala-viriyaî “força e energia”, läbha-sakkära-siloko “ganho,
bom tratamento e bom nome”.

(v) Palavras que têm significados opostos: udayatthaî “ascensão e queda”,
cutùpapäto “ascensão e queda”, nindä-pasaîsä “repreensão e louvor”,
saggäpäyo “céu e inferno”, kaÄha-sukkäni rùpäni  “objetos claros e escuros”,
ajjhatta-bahiddhä “internamente e externamente”, uddaî-adho “acima e
abaixo”.

(vi) Substantivos que indicam seres humanos e divinos: deva-manussä “devas e 
homens”, samaÄa-brähmaÄä “ascetas e brâmanes”, ñäti-mittä “parentes e
amigos”, Sariputta-Moggallänä “Sariputta e Moggallana”.

(vii) Substantivos que indicam animais: soÄa-sigälä “cães e chacais”, ahi-vicchikä
“serpentes e escorpiões”, accha-koka-taracchayo “ursos, lobos e hienas”.

(viii) Substantivos que indicam árvores, plantas, etc.: tiÄa-kaììhodakaî “grama, 
lenha e água”, säkhä-paèäsaî “galhos e folhagem”, aca-papaìikä “casca   
e rebentos”.

(ix) Substantivos que indicam partes do corpo humano: kaÄÄa-näsaî “orelhas e
nariz”, kesa-massuî “cabelo da cabeça e do corpo”, maîsa-lohitaî “carne
e sangue”, hattha-pädä  “mãos e pés”.

(x) Substantivos que indicam alimento, bebida, roupa, alojamento, etc.: anna-
pänaî “comida e bebida”, maccha-maîsaî “peixe e carne”, cïvara-
bhattaî “manto e comida”, mälä-vilepanaî “grinaldas e ungüento”, yuga-
naÅgalaî “canga e arado”, vadha-bandhanaî “açoite e amarração”.

(xi) Palavras religiosas e filosóficas: näma-rùpaî “nome e forma”, räga-dosa-mohä
“luxúria, ódio e delusão”, abhijjhä-domanassä “cobiça e mágoa”.

(xii) A maioria dos numerais são dvanda samäsa: dvädasa “dois e dez = doze”, 
     pañcadasa “cinco e dez = quinze”, caturäsïti “quatro e oitenta = oitenta e  
     quatro”.

Número e gênero de um dvanda samäsa. Um d.s. pode estar no singular ou
no plural: asi-cammaî “espada e escudo”, candima-suriyä “lua e sol”.

O número de um composto não diz nada acerca do número de cada membro.
SamaÄa-brähmaÄä pode significar samaÄo ca brähmaÄo ca, samaÄä ca
brähmaÄo ca, samaÄo ca brähmaÄä ca, samaÄä ca brähmaÄä ca. O
número de cada membro deverá ser entendido do contexto.
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1.2 Casos gramaticais

Existem na classe “nome” oito casos:

(a) Paìhamä — Nominativo
(b) Ælapana — Vocativo
(c) Dutiyä — Acusativo
(d) Tatiyä/KaraÄa — Instrumental
(e) Catutthï — Dativo
(f) Chaììhï — Genitivo
(g) Pañcamï — Ablativo
(h) Sattamï — Locativo

Casos são expressos por meio de terminações adicionadas aos substantivos, adjetivos
e pronomes.

1.3 Radicais ou morfemas léxicas

A forma crú de um nome ao qual são acrescentadas as terminações dos casos (morfemas
gramaticais de flexão e de derivação) é chamada de radical ou base. Um radical de nome
pode terminar ou numa vogal ou numa consoante. De acordo com os gramáticos antigos,
todos os nomes páli, exceto o pronome kiî, terminam em vogais. Mas, modernos
estudiosos de páli consideram alguns dos radicais — tais como atta (attan), räja (räjan),
daÄëï (daÄëin), pitu (pitar), bhagavantu (bhagavant ), gacchanta (gacchant ) e similares
— como consoantais (substantivos terminando em consoantes).

1.4 Substantivos e adjetivos: Casos

A seguir descreveremos o uso dos casos; estes estão resumidos na “Tabela III.1.4.1 —
Substantivos e Adjetivos: Casos”. Os paradigmas de declinação dos nomes são dados no
Apêndice - Tabela III.1.4.2.

1.4.1 Uso dos casos.

(a) Nominativo. 

O caso nominativo é usado como agente (ou “sujeito”) de uma frase ativa (ou
“sujeito” de um verbo ativo). P.ex.: brähmaÄo passati “o brâmane vê”.

É usado como atributo de um agente nominativo, incluindo um dele “predi cado” por
meio de um verbo significando “ser” (às vezes, não há verbo no páli neste tipo de frase).
O atributo usualmente segue o agente. P.ex.: brähmaÄo mahämatto hoti “o brâmane
é ministro”. Sem verbo: eso samaÄo “este é (o) asceta”. Quando há um verbo que
expressa também uma ação, tal atributo ainda pode ser aplicado a um agente (sem
qualquer verbo no significado de “ser”): brähmaÄo mahämatto passati “o brâmane (que
é) ministro vê”.

O nominativo é usado com certos indeclináveis relacionando-o à ação, no lugar de
outro caso diretamente relacionado com o verbo: yena gämo. . . upasaîkamati “(ele)
aproxima-se. . . em direção à aldeia”.

A forma nominativa é usada quando uma palavra é citada (para se referir a si mesma):
käyo ti “corpo”.
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III - CLASSES GRAMATICAIS

De acordo com os antigos gramáticos, existem quatro classes gramaticais ou partes de
discurso (padajäti: “classes de palavras”) na língua páli:

(1) Näma — Nome: substantivo, adjetivo, numeral, pronome.
(os adjetivos são tratados como os substantivos, porquanto
eles são declinados como os substantivos).

(2) Ækhyäta — Verbo.
(3) Upasagga — Prefixo
(4) Nipäta — Indeclinável: adverbios, preposições, conjunções, 

      interjeições.

Existem, ainda, outros assuntos gramaticais, tais como formação de palavras, palavras
compostas, etc., que serão mencionados mais adiante.

Nota:  Doravante, sempre que nos referirmos às palavras declináveis (substantivos, adjetivos,

pronomes ) , os chamaremos de “nome”; quando nos referirmos aos substantivos e

adjetivos, os chamaremos de “substantivos”.

1. Nome (Näma)

Todas as palavras declináveis — substantivos, adjetivos e pronomes (incluindo todas as
partículas declináveis, presente, passado e futuro) —, têm três gêneros e dois números:

Gênero: masculino, feminino, neutro.
Número: singular, plural.

1.1 Características dos gêneros

Substantivos que denotam machos são geralmente considerados do gênero masculino; os
que denotam fêmeas, do gênero feminino; e aqueles que não denotam nenhum dos
anteriores, é considerado do gênero neutro. Mas, existem exceções a essa regra. Por
exemplo, mätugäma, que significa mulher, é um substantivo masculino. Por outro lado,
substantivos que indicam coisas e qualidades inanimadas nem sempre são neutros; p.ex.,
rukkha (árvore), canda (lua) são masculinos; nadï (rio), latä (vinha, videira), paññä
(sabedoria) são femininos; dhana (riqueza), citta (coração, mente) são neutros.

Duas palavras que denotam a mesma coisa podem ser, às vezes, de gêneros
diferentes: päsäÄa e silä são ambos sinônimos de pedra, mas a anterior é masculino e a
posterior feminino. Igualmente, uma palavra, sem mudar sua forma, pode possuir dois ou
mais gêneros; p.ex., geha (casa) é masculino e neutro, kucchi (barriga, ventre) é masculino
e feminino.

Disto deduz-se que gênero na gramática páli é uma distinção gramatica l e terá que
ser determinado pela prática. Mas, como regra geral, a maioria dos substantivos abstratos
que terminam em -na, -tta e -ttana são neutros, e as palavras formadas pela adição dos
sufixos -ta, -ti, -inï, etc., são substantivos femininos. Mas, é bom lembrar, nenhuma regra
definitiva pode ser estabelecida para designar os gêneros dos substantivos.

Gr.Dic - 129

(i) Em geral, um d.s. estará no plural quando a multiplicidade e não a
coletividade é enfatizada: satta rattin-diväni “sete dias e sete noites”,
hemanta-gimhïsu “no inverno e no verão”.

(ii) O composto estará no plural quando ele indica seres humanos e divinos:
deva-manussä “devas e homens”, AÅga-mägadhä  “Angas e Magadhas”.
A única exceção parece ser däsi-däsaî “criada e empregado doméstico”
e putta-bhariyaî “filho e esposa”.

(iii) O composto que é feito de substantivos indicando animais está, às vezes,
no singular e às vezes no plural: ajelakaî / ajelakä “cabras e carneiros”,
kukkuìa-sùkaraî / kukkuìa-sùkarä “galos e porcos”.

(iv) A maioria de outros d.s. estão no singular: mañca-pïthaî “sofás e
cadeiras”, näma-gottaî “nome e família”.

(v) Um d.s. usualmente toma o gênero do último membro: pïti-sukhaî
“regozijo e felicidade”, dhamma-vinayo “darma e disciplina”, nara-näriyo
“homens e mulheres”, nindä-roso “censura e raiva”, gama-khettäni
“vilarejos e campos”.

(vi) Quando o composto é feito de adjetivos, ele concorda com o gênero e
número do substantivo que qualifica: bhikkhù sama-samä “bikshus de
exatamente do mesmo número”, khuddänukhuddakäni sikkhäpadäni
“os preceitos menores e inferiores”.

(vii) Não há uma regra estrita com respeito a ordem das palavras num dvanda
samäsa. No entanto, como primeiro membro do composto nós
encontramos com mais facilidade a palavra com o menor número de
sílabas, ou a palavra que começa com uma vogal e termina em -a, ou
substantivos masculinos e neutros que terminam em -i / -u: dhamma-
vinayo, gihi-pabbajikä, andhaka-makasä. Ademais, quando as duas
palavras expressam dois eventos que seguem um ao outro em tempo, a
ordem das palavras é o natural: jäti-jaraî, jäti-maraÄaî.

(b)   Kammadhäraya samäsa. Um kammadhäraya samäsa (k.s.) é constituído
de dois membros dos quais o primeiro modifica o segundo como um adjetivo atributivo ou
como um substantivo modificador ou como um advérbio (comp. em português “agri +
cultura, franco-atirador”). Os membros constituintes do k.s. podem ser:

(i) dois substantivos; (ii) um adjetivo e um substantivo; (iii) um advérbio e um
substantivo; (iv) um advérbio e um adjetivo; (v) um substantivo, um adjetivo ou um
advérbio seguido por um substantivo ou adjetivo, o composto todo sendo usado
adverbialmente.

Do ponto de vista sintático, um k.s. pode ser:

(i) um composto substantival se o segundo membro é um substantivo ou uma
palavra usada como substantivo; (ii) um composto adjetival se o segundo membro
é um adjetivo; (iii) um composto adverbial se o composto todo é usado
adverbialmente.
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(i) Kammadhäraya samäsa constituído de dois substantivos. Quando um k.s. é
feito de dois substantivos, então o primeiro membro modifica o segundo ou
como uma aposição ou como um segundo termo de comparação.

a) Aposição. Um substantivo pode modificar outro substantivo como
aposição restringindo o significado do outro: sälä-rukkho “árvore
sala”, viriyindriyaî “a faculdade de energia”, tejo-dhätu “o
elemento calor”, ävuso-vädena “com a palavra - irmão”.

b) Comparação. Às vezes dois substantivos são juntados para formar um
composto porque os dois exprimem um símile implicado. O que é
comparado é colocado em primeiro no composto enquanto o
segundo termo de comparação é colocado em segundo: purisùsabho
“homem-qual-touro, i.é., um homem forte”, akkhi-täraka “olhos-
quais-estrela, i.é., olhos brilhantes”, cakka-ratanaî “uma roda-qual-
jóia, i.é., uma roda nobre” (outra interpretação: “uma jóia-qual-roda,
i.é., uma jóia em forma de roda”. Neste caso isto pode ser visto tanto
como uma comparação quanto como uma aposição).

c) Aqui devem ser classificados também compostos como: kusala-
saÅkhäta “considerado como meritório”, brahma-bhùto “que veio
a se tornar como brahma”, seììha-sammato “conhecido como o
melhor”, saÅkha-likhitaî brahmacariyaî “vida casta tão pura
quanto uma concha”.

d) Um substantivo numeral é também usado como aposição a um
substantivo com o qual ele forma um composto: visati-manussä
“vinte homens”.

(ii) Kammadhäraya samäsa constituído de um adjetivo e um substantivo.
Um k.s. pode ser formado de um substantivo antecedido por um adjetivo
atributivo. Tal adjetivo pode ser:

a) um adjetivo ordinário: mahä-puriso “grande homem”, sabba-
dänaî “todo donativo”, pubba-jäti “nascimento anterior”,
appa-läbho “pouco ganho”.

b) um particípio: jiÄÄa-koñcä “velhas garças”, ñäta-manussä
“pessoas bem conhecidas”, paluììha-makkaìi “um macaco
queimado”, damma-gavä “boi a ser domado”, bhojja-yägu
“mingau de arroz apropriado para ser comido”, anavajja-
padäni “veredas irrepreensíveis”.

c) um adjetivo que denota distinção ou excelência é às vezes
colocado após o substantivo que ele qualifica: Rähula-baddho
“Rähula o sortudo”, ratana-varo “nobre jóia”, muni-pavaro
“o nobre sábio”, kamma-seììhaî “ação nobilíssima”.

d) Quando modifica um particípio passado, o adjetivo pubba é
colocado após o particípio: assuta-pubbä upamä “um símile
não ouvido antes”, äväso anavuttha-pubbo “uma residência
não habitada antes”, dinna-pubbaî “algo dado antes”.
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— onde uma lacuna for deixada entre duas vogais, o resultado pode ser escrito como
uma “palavra”, como em: suägataî, ou como duas “palavras”, como em
tatra ayaî.

(a) Quando “i” antes de uma vogal dissimilar é mudada para y (de acordo com a
regra parag. 3.2.1.[f]), este y, junto com a consoante precedente, é submetida a
várias mudanças. As finais -ti, -ìi, -dhi, di poderão ser mudadas para cc, jjh; e
-bhi pode mudar para bbh, quando seguidas por vogais.

(i) –ti > –ty > –cc:
iti + alaî > iccälaî/iccalaî
iti + evaî > ity + evaî > iccevaî
ati + antaî > aty + antaî > accantaî
jäti + andho > jäty + andho > jaccandho
iti + ädi > ity + ädi > iccädi
pati + ayo > paty + ayo > paccayo

(ii) –di > –dy > –jj:
yadi + evaî > yady + evaî > yajjevam
nadï + ä > nady + ä > najjä

(iii) –dhi > –dhy > –jjh:
addhi + ä > adhy + ä > ajjhä
adhi + agamä > adhy + agamä > ajjhagamä
adhi + okäso > adhy + okäso > ajjhokäso
bodhi + aÅgä > bodhy + aÅgä > bojjhaÅgä

(iv) –bhi > –bhy > –bbh:
abhi + u(d) + kir > abbhukkir
abhi + uggacchati > abhy + uggacchati > abbhuggacchati
abhi + okäso > abbhokäso
abhi + äcikkhanaî > abbhäcikkhanaî

(v) –pi > –py > pp:
api + ekacce > apy + ekacce > appekacce
api + ekadä > appekadä

(b) –bb substitui um v duplo:
ni + veìh > nibbeìh

(c) Uma consoante seguida de uma vogal pode se tornar sonora:
sat + attho > sadattho

(d) Antes de ti e pi qualquer vogal breve pode ser alongada (eles eram originalmente
iti e api):
hoti + ti > hotï ti
deva + ti > deväti

ƒ
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idaî + ahaî > idähaî

täsaî + ahaî > täsähaî

evaî + ahaî > evähaî

vidùnaî + aggaî > vidùnaggaî

buddhänaî + säsanaî > buddhäna säsanaî

adäsiî + ahaî > adäsähaî

ariyasaccänaî + dassanaî > ariyasaccäna dassanaî

(g) Uma vogal após î é, às vezes, elidida; então î sofre a mudança descrita no
parag. 3.4.(a) na maioria dos casos.

abhinanduî + iti > abhinandun’ti

cakkaî + iva > cakkaî’va

halaî + idäni > halan ’däni

tvaî + asi > tvaî ’si

idaî + api > idam pi

uttariî + api > uttarim pi

(h) î é inserido às vezes antes de uma vogal ou consoante.

cakkhu + udapädi > cakkhuî udäpädi

aÄu + thùläni > aÄuî-thùläni

manopubba + gamä > manopubbaÅgamä

yäva + c’idha > yävañc’idha

ava + siro > avaîsiro

(i) î é sempre assimilado ao ti.
kusalaî + ti > kusalanti

3.5 Junção (sandhi) mista

Esta inclui tudo que não pode ser fácil e convenientemente descrito nas secções anteriores.
Inclui, também, um tipo de junção chamado vuttasandhi , definido como sendo a
proteção do número e quantidade de sílabas nos versos e como eufonia em prosa, que é
atingido por meio de elisão, transição de fonemas, etc. Aggavaîsa dá, entre outras, as
seguintes regras:

— Sandhi (junção) não ocorre onde o resultado não seria eufônico, ou onde o
significado seria obscurecido (esta é a regra fundamental da fluidez no uso do páli
— o uso de uma língua natural e viva);

— metátese ocorre às vezes em junção, como em payirudähäsi (pari- > 
payir-) e em bahuäbädho > bavhäbädho ;

— após uma vogal pura, iti torna-se ti antecedida por uma leve pausa;
— algumas combinações ambíguas são notadas, assim sähaî pode ser (i) sä ahaî,

(ii) so ahaî, (iii) cha ahaî “seis dias”, digu (dvigu);
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(iii) Kammadhäraya samäsa constituído de um advérbio e de um substantivo
ou adjetivo. Neste composto o primeiro membro é um advérbio ou um
prefixo adverbial: micchä-cäro “má conduta”, dvidhä-patho “um
caminho duplo”, sakad-ägämi “voltando uma vez”, a-verena “sem
inimizade”, vi-käle “no tempo errado”, antarä-kathä “uma conversação
casual”, dugga “difícil de ir”, sammä-patipanno “conduzindo-se
corretamente”.

Às vezes, um k.s. é usado como um advérbio: ubhato-pakkhaî “em
ambos os lados”, dïgha-rattaî “por longo tempo”, ati-velaî
“grandemente”, theyya-saÅkhätaî “como um ladrão”, catugguÄaî
“quádruplo”.

Às vezes, a idéia de plenitude ou compleição é transmitida com um k.s.
construído com um particípio passado antecedido por um advérbio e
usado adverbialmente. Ambos o pp. e o verbo da frase são derivados da
mesma raiz: su-niggahitaî niggaÄhäti “ele supera com uma completa
superação, i.é., ele supera completamente”, sabba-santhariî
santharitvä “tendo completamente espalhado”, suppabuddham
pabujjhanti “eles são plenamente iluminados”, suvisodhitaî visodheti
“ele limpa por completo”.

(c)   Tappurisa samäsa. Um tappurisa samäsa (t.s.) é formado de dois membros
no qual o primeiro depende do segundo como um substantivo ou pronome em qualquer
caso gramatical exceto o nominativo e o vocativo. O segundo membro do composto pode
ser um substantivo ou um adjetivo, e assim o t.s. todo pode ser usado como um substantivo
ou como um adjetivo. Em alguns poucos casos o composto é usado também como um
advérbio.

(i) O primeiro membro de um tappurisa samäsa.

a) O primeiro de um t.s. é um substantivo ou pronome na sua forma
radical que, se usado separadamente, estaria num dos seguintes casos:

Acusativo: loka-vidù “o conhecedor do mundo”, pära-gù “aquele
que foi para a outra margem”, bhaya-dassino “os que vêem perigo”.

Instrumental: sïla-sampanno  “dotado de virtude”, patha-gamanaî
“andando pela vereda apropriada”, Buddha-desito “exposto pelo
Buda”.

Ablativo: jäla-mutto “libertado da rede”, sara-parittänaî “proteção
das flechas”, yogakkhemaî “liberdade do jugo”.

Genitivo: bhikkhu-saÅgho “assembléia dos bikshus”, loka-nätho “o
senhor do mundo”, dukkha-samudayo “a originação do sofrimento”.

Locativo: antalikkha-caro “movendo-se no céu”, appamäda-rato
“deliciando-se na diligência”, äsana-kusalo “hábil na repartição dos
assentos”.

b) Em alguns compostos o primeiro membro reteve a terminação do
caso:
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Acusativo: antaî-karo “que põe um fim”, attaî-tapo “que causa
sofrimento a si próprio”, sabbaî-jaho  “que tem deixado tudo”,
hadayaî-gamä “que toca o coração”, kälaî-kato “que findou seu
tempo”, vasaî-gato “que caiu no poder de”.

Genitivo: vanas-pati “senhor da floresta, i.é., árvore”, gavam-pati
“senhor do gado, i.é., touro”, disam-pati “senhor das regiões, i.é.,
rei”. 

Locativo: pubbe-niväso “existência anterior”, majjhe-kalyäÄa
“bonito no meio”, manasi-käro “atenção”, ante-väsi “pupilo”,
jagati-padeso “um local na terra”, nabasi-gama “movendo-se no
céu”.

(ii) O segundo membro de um tappurisa samäsa. O segundo membro de um
t.s. pode ser:

a) um substantivo ordinário: amata-padaî “o caminho à não-morte”,
giri-guhä “uma caverna na colina”, rukkha-mùlaî “a raiz (o pé) da
árvore”.

b) um substantivo de ação: dukkha-nirodho “a cessação do
sofrimento”, thera-vädo “a doutrina dos anciões”, adinnädänaî
“não tomar o que não é dado”, ceto-vimutti “a emancipação do
coração”, anta-kiriyä “pôr fim a”.

c) um substantivo-agente: go-ghätako “matador de vacas”, mettä-vihäri
“habitando na bondade-afetuosa”, cakka-vattï “aquele que manuseia
a roda”, maccu-häyi “vitorioso sobre a morte”, bhùta-vädi  “o que
fala a verdade”, dhamma-dharo “o que conhece a darma de cor”.

Alguns desses substantivos-agentes são usados somente no fim de um
t.s.:

-ga: sangätigo “ido além dos grilhões”, yathäkammùpago
“andar de acordo com os próprios feitos”.

-ja: väri-jo “nascido na água, i.é., peixe”, yoni-jo “nascido do
útero, i.é., nobre”, muddha-ja “nascido da cabeça, i.é., cabelo”.

-da: äloka-do “que dá luz”, anna-do “que dá comida”, bala-do
“que dá força”.

-ììha: dhammaììho “fundamentado na doutrina”, gahaììhä
“donos de casa”.

-pa: majja-po “bebedor de álcool”, päda-po “bebedor no pé”,
dhenu-po “bebedor de leite, i.é., bezerro”. 

-pa: go-po “protetor das vacas, i.é., vaqueiro”.

-gù: addha-gù “viajante”, pära-gù “ido à outra margem”.

-ññù: mattaññu “conhecedor de discrição”, sabbaññu
“conhecedor de tudo”.
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sayaî + jäto > sayañjäto

amataî + dado > amatandado

evaî + me sutaî > evam me sutaî

alaî + me > alamme

(b) î antes de l é, à vezes, transformado em l.

saî + lahuko > sallahuko

puî + liÄgaî > pulliÄgaî

saî + läpo > sallapo

paìisaî + lïno > patisallino

(c) î final antes de “e” ou “h” é, às vezes, mudado para ñ; ñ antes de “e” é
reduplicado.

paccataî + eva > paccatañ ñeva

tvaî + eva > tvañ ñeva

taî + khaÄaî + eva > taÅkhaÄañ ñeva

taî + hi tassa > tañ hi tassa

evaî + hi vo > evañ hi vo

(d) î final seguido de y pode com este combinar para formar îñ ou ññ.

tesaî + eva > tesaî yeva > tesaîñeva

saî + yogo > saññogo

yaî + yad eva > yaññad eva

saî + yojanaî > saññojanaî

änantarikaî + yam ähu > anantarikaññam ähu

(e) î final seguido de vogal pode se tornar m ou d.

evaî + äha > evam äha

bhavaî + atthu > bhavamatthu

taî + ahaî > tam ahaî

kiî + etaî > kim etaî

taî + atthaî > tam atthaî; tad atthaî

etaî + avoca > etad avoca

taî + anattä > tad anattä

yaî + idaî > yad idaî; yam idaî

(f) î final seguido de vogal ou consoante é, às vezes, elidido; a vogal então é, em
alguns casos, alongada.
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î + y > ññ;

1
  Isto é devido à forma alternativa eva > yeva,  a junção sendo î  + y > ññ.

Usualmente:

neutro

yaî

taî

etaî

+ vogal    >

yad

tad    ;

etad

masculino,

feminino

yaî

taî

etaî

+ vogal    >

yam2

tam   ;

etam

todos os

três gêneros

yaî

taî

etaî

em compostos >

yad

tad    ;

etad

2
 Femininos históricos yäm ,  e tc,  não são restaurados.  No entanto, existem uns poucos

casos de -aî > äm  em junçã o, tais  como: vaëëhatäm eva; mäm iva; arahatäm iva (DN

II 265), dativo plural, com os variantes -aî  e -aîm. A métrica não é afetada.

Em vários outros casos de î > m (no Cânone, antes de vogais, mas opcionalmente),
ou em compostos, î pode ser assimilado a uma consoante seguinte. Do contrário, ele é
ocasionalmente elidido de todo (sob exigências de métrica). Por outro lado, este pode ser
inserido como uma “junção de consoante” (fonema de transição). Finalmente, uma vogal
pode ser elidida depois de î (em cujo caso um conjunto que segue pode, excepcionalmen-
te, ser simplificado. P.ex., em prosa, no AN II 197, 198: evaî sa [= evam assa]).

î poderá sempre permanecer antes de uma consoante.

(a) î final pode ser adaptada foneticamente à consoante seguinte, tornando-se Å, ñ,
Ä, n ou m (ele se transforma na nasal ou na quinta letra do grupo ao qual essa consoante
pertence).

saî + ni > sanni

dhammaî + ca > dhammañca

dïpaî + karo > dïpaÅkaro

saî + kam > saÅkam-

raÄaî + jaho > raÄañjaho

san + ìhänaî > saÄthänaî

taî + dhanaî > tandhanaî

taî + phalaî > tamphalaî
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vidù: sabba-vidù  “o que conhece tudo”, loka-vidù “conhecedor
do mundo”.

-bhù: uttamaÅga-bhù “o que existe na parte mais alta, i.é.,
cabelo”, sabbäbhibhù  “superando tudo”.

-chida: taÄhäcchido “cortando o cancro”.

-nuda: tamo-nudo “dissipando a escuridão”.

d) Um adjetivo: pathavi-samo “similar à terra”, devaññataro “um dos
devas”, loka-jeììho “a melhor pessoa do mundo”.

e) Um numeral: gäthä-sataî “uma centena de versos”, bahùni vassa-
sahassäni  “muitos milhares de anos”.

f) Um particípio: dvïha-mato “morto (há) dois dias”, citta-kato “feito
pela mente/coração”, bhaya-tajjito “urgido pelo medo”, sabbayoga-
visamyutto “livre de todas as amarras”, ratha-vinïto “treinado para
a carruagem”, chamä-nikkhittaî “jogado ao chão”.

g) gata: o particípio gata é amiúde usado no fim de um t.s. numa
variedade de significados: “ido a, chegado, relacionado a,
concernente a, cair sob o poder de, existindo como, pertencente a”,
etc.: raho-gato “ido à solidão”, käya-gatä sati “mentação plena
direcionada ao corpo”, avijjä-gato “incorrido em erro”, hattha-gato
“estando nas mãos de”, äpo-gataî “todo o que é água”.

h) Um particípio futuro passivo: manasi-karaÄïyä dhammä “as
características devem ser mantidas em mente”, paÄëita-vedanïyo
“que deve ser entendido pelo inteligente”, maggo pïti-gamanïyo “o
caminho que deveria levar ao regozijo”, maccu-dheyyaî “o que
deveria estar sob a morte, i.é., o domínio da morte”.

(iii) Palavras dependentes em Tappurisa samäsa. Uma palavra dependente
(samäsanta) é uma palavra que pode aparecer somente no fim de um
composto. Ela não pode ser usada independentemente. Em certos t.s. tais
palavras são encontradas, geralmente indicando a ação de uma raiz da
qual elas são imediatamente derivadas:

—karo “fazendo, trabalhando” (karoti): kammakaro “trabalhador”
—käro “fazendo, construindo” (karoti, causativo): kumbhakäro

“oleiro” (kumbho = “pote”)
—ggäho “pegando, agarrando” (gaÄhäti): candaggäho  “eclipse

lunar” (cando = “lua”)
—dharo “mantendo, lembrando” (dharati): dhammadharo

“memorizador do darma”
—päto “deixando cair, ofertando, coletando” (patati “cair”,

causativo): piÄëapäto “oferecimento/coleta de esmola” (refere-se
ao alimento coletado por um bikshu)

(d)   Bahubbïhi samäsa. Um bahubbïhi samäsa (b.s.) é um composto
substantival tornado em adjetivo. Portanto, o kammadhäraya samäsa que termina num
substantivo pode ser transformado em adjetivo para qualificar um substantivo; p.ex.,
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päpicchä “mau desejo” é transformado num adjetivo que concorda com o substantivo que
ele qualifica: päpiccho bhikkhu “um bikshu que tem maus desejos”. Similarmente,
taruÄavaccho “bezerro novo” torna-se taruÄavacchä gävi “uma vaca que tem um
bezerro novo”; antima-sarïraî “o último corpo” torna-se antimasarïro puriso “um
homem que carrega o último corpo”.

Às vezes mesmo um tappurisa samäsa e, em alguns poucos casos, mesmo um
dvanda samäsa são transformados em adjetivos: samaggärämo “deleite em concórdia
mútua” e Gotamo samaggärämo “Gotama cujo deleite é a concórdia mútua”; aììhika-
saÅkhälika “uma cadeia de ossos” e aììhikasaÅkhälikaî sarïraî “o corpo com sua
cadeia de ossos”; rajo-jallaî “pó e sujeira” e rajojallikassa “àquele que está coberto com
poeira e sujeira”.

Pelo último exemplo dado torna-se claro que enquanto os b.s. são esencialmente
adjetivos, eles às vezes podem ser usados como substantivo: su-paÄÄo “o que tem
formosas asas, i.é., pássaro”, atthaîso “o que tem oito facetas, i.é., uma jóia ou pedra
preciosa”.

a) Na maioria dos casos, um composto substantival é mudado para um
adjetivo simplesmente pela adição do sufixo -a / -ä / -aî dependendo se
o adj. qualifica um substantivo masculino, um feminino ou um neutro:
ucchinna-mùla torna-se rukkho ucchinamùlo “uma árvore cuja raiz fora
decepada”, avijjä ucchinnamùlä “ignorância cuja raiz foi decepada”;
doso torna-se neutro como tiÄa-dosäni khettäni “ervas daninhas são a
mácula dos campos”.

b) Às vezes o sufixo -ka / -aka / -ika é adicionado para masculino e neutro,
e -ikä para o feminino: bhïruka-jätiko “o que é de natureza temível”, sa-
devako “junto com seus devas”, ekasäläke äräme “num parque com
única sala”, sa-bhikkhuko äväso “uma morada que tem bikshus”,
cätumahäräjikä devä “os devas com seus quatro grandes reis”.

c) Alguns outros sufixos são encontrados em poucos casos: päpa-kammino
“aqueles cujos atos são maus”, dighaÅguli “aquela que tem dedos longos”,
evaî-jacco “de tal nascimento”, ratti nandi-mukhi  “a noite com sua face
brilhante”.

(i) Kammadhäraya samäsa tornada em bahubbïhi samäsa.

a) Um kammadhäraya samäsa feito de dois substantivos, dos quais o
primeiro está em aposição ao segundo, é freqüentemente usado
como um b.s.: jïvitaî maranaÄtaî “vida que tem a morte como
seu fim, i.é., vida que termina na morte”, käyaî taca-pariyantaî
“o corpo que está confinado pela pele”, atta-dïpä viharatha atta-
saraÄä “permanecei tomando a si próprio como vossa luz (lamparina)
e como vosso refúgio”.

b) Um k.s., consistindo de um substantivo e um adjetivo usado como
subst., pode ser transformado num b.s. Os adjetivos são aqueles que
indicam uma qualidade em alto grau, como seììha, parama, vara,
pubbaÅgama, pabhutika, uttama, pamukha, etc.: mano-
pubbaÅgamä dhammä mano-seììha  “fatores que têm a mente
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ä + khä > akkhä

parä + kamo > parakkamo

taÄhä + khayo > taÄhakkhayo

mahä + phalaî > mahapphalaî

ä + sädo > assädo

Algumas exceções a esta regra são:

vedanä + khandho > vedänakkhandho

yathä + kamaî > yathäkkamaî

paññä + khandho > paññäkkhandho

(c) Uma vogal antes de uma consoante às vezes é alongada, outras vezes é encurtada
por considerações métricas (em versos).

Alongada: khanti + paramaî > khantï paramaî

jäyati + soko > jäyatï soko

maññati + bälo > maññatï bälo

nibbattati + dukkhaî > nibbattatï dukkhaî

Encurtada: bhovädï + näma so hoti > bhovädi näma so hoti

yiììhaî vä + hutaî vä + loke > yiììhaî va hutaî va loke

buddhe yadi vä + sävake > buddhe yadi va sävake

(d) “o” em so e eso, antes de uma consoante, às vezes muda para a.

eso + dhammo > esa dhammo

so + muni > sa muni

so + sïlavä > sa sïlavä

eso + patto > esa patto

eso + idäni > esa’däni

3.4 Junção (sandhi) de niggahïta (î)

Trata da substituição ou elisão do niggahïta (î). A junção do î, resumidamente, é a
seguinte:

î > Å, ñ, etc., antes de k, c, etc.; î + l > ll;

î + 

e

   > ñ +

h

e

   como em

h

taî eva > tañ ñeva1

     ;

evaî hi > evañ hi



Gr.Dic - 34

yathä + iva > yathariva
ni + uttaro > niruttaro

l: cha + abhiññä > chalabhiññä
cha + aîso > chaèaîso

h: su + ujù ca > suhujù ca
puttha + eva > puthageva

3.3 Junção (sandhi) de consoante

Definido como “substituição ou elisão de consoantes”. A mais importante regra nesta
secção é a possibilidade de uma consoante ser duplicada após uma vogal. De fato, no
Cânone, isto é limitado a casos onde um conjunto inicial historicamente original tem sido
simplificado, mas onde uma união estreita com a palavra precedente ou, mais especial-
mente, em combinação com ela, o valor (métrico) original do conjunto é restabelecido.
Pela mesma razão, após os prefixos u, du, ni, uma consoante pode ser duplicada. Um
fenômeno similar é o restabelecimento ou preservação de valores rítmicos originais pelo
alongamento de vogal antes de uma consoante, como em samma > sammä. É
interessante mencionar aqui, também, que sa e esa aparecem regularmente nos versos
canônicos em oposição a forma regular em prosa so, especialmente quando seguida de
consoante.

(a) Uma consoante inicial após uma vogal final é geralmente reduplicada. Uma
aspirada é reduplicada por uma não-aspirada, e uma não-aspirada, por si mesma.

na + khamati > nakkhamati

pamäda + ìhäna > pamädaììhäna

du + karaî > dukkaraî

anu + gaho > anuggaho

pari + cajati > pariccajati

seta + chattaî > setacchattaî

paìhama + jhänaî > paìhamajjhänaî

vi + ñänaî > viññänaî

upa + davo > upaddavo

ni + dhano > niddhano

su + patiììhito > suppatiììhito

ni + phalaî > nipphalaî

du + bhikkhaî > dubbhikkhaî

ni + malo > nimmalo

appa + suto > appasuto

(b) Antes de uma consoante conjunta (reduplicada) uma vogal longa pode ser
encurtada.

Gr.Dic - 135

como o primeiro e o melhor, i.é., mente é a primeira e a melhor de
todos os fatores”, samtuììhi-paramaî dhanaî “contentamento é
a melhor riqueza”, Buddha-pamukho bhikkhu saÅgho “a assembléia
dos bikshus encabeçada pelo Buda”, anäsanna-varä etä “estes são
melhores quando não estão perto”.

A mesma construção é usada com numerais cardinais: Ænando atta-
dutiyo “Ânanda com seu eu (self) como segundo, i.é., tendo a si
próprio como companheiro”, puriso taÄhä-dutiyo “homem que tem
o anelo como segundo (companheiro)”, atta-catuttho “com três
companheiros”.

c) Um k.s. consistindo de um adjetivo atributivo e um substantivo:
vatthäni dïgha-dasäni  “mantos com longas franjas”, väÄijo
appasattho mahaddhano “um mercador com pequena caravana
mas grande riqueza”, päpa-kammä “aqueles que têm um mau
caráter”.

d) Um k.s. que consiste de um numeral e um substantivo: eka-bhattiko
“alguém de uma refeição por dia (que come uma só vez)”, tevijjo
“(possuidor) do conhecimento tríplice”, kuñjaro saììhi-häyano
“elefante de sessenta anos”.

e) Um k.s. que consiste de um particípio passado e um substantivo:
okkhitta-cakkhu “o que anda com os olhos (= olhar) para baixo”,
khïÄäsavo “o que está livre de cancros”, akata-päpo “o que não fez
nenhum mal”, aÅkita-kaÄÄako “o que tem orelhas perfuradas”.

f) Um k.s. que consiste de um advérbio e um substantivo: a-soko “sem
tristeza”, micchä-diììhiko “o que tem visões errôneas”, evaî-sïlo
“de tal virtude”, sattä su-vaÄÄä “seres de aparência miserável”, su-
vaco “o que tem palavras agradáveis”.

g) Matta é amiúde usado no fim de um b.s. com o significado de “na
medida de, tanto quanto, tão pouco quanto, meramente, somente”:
maraÄa-mattaî dukkhaî “um sofrimento tão grande quanto a
morte”, saddhä-mattaî pema-mattaî “só fé e só amor”, pañca-
mattäni bhikkhu-satäni “somente quinhentos bikshus”.

(ii) Tappurisa samäsa tornado em bahubbïhi samäsa.

a) Um t.s. é tornado em b.s. da maneira usual: rukkha-mùlaî “o pé da
árvore” torna-se rukkhamùliko “o que senat ao pé da árvore”;
similarmente paññä-nirodiko “que leva à cessação da sabedoria”,
nibbäna-manaso naro “um homem com sua mente dada ao nirvana”,
ähäraììhitiko samussayo “um corpo sustentado pelo alimento”, sabbe
jarä-dhammä “tudo está sujeito à velhice”, te cavana-dhammä “eles
estão compelidos a decair”, phenupamaî käyaî “o corpo que é qual
uma massa de espuma”, sukha-kämäni bhùtäni “seres com inclinação
para felicidade”.

b) Às vezes o composto implica uma comparação que não é plenamente
expressa: kumäro go-pakhumo “a criança com cílios de uma vaca (=
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com cílios parecidos aos de uma vaca)”, sïha-pubbakäyo “a criança
com a parte de frente do corpo parecido àquele de um leão”,
cakkena khura-pariyantena “um disco com o gume tão afiado
quanto a navalha”, govatiko kukkuravatiko “o que se comporta
como uma vaca ou um cão”.

c) Uma palavra que expressa uma parte do corpo humano e que de
outra maneira estaria no caso locativo, é encontrada num b.s. no fim
do composto: patta-hatthä bhikkhù “bikshus com tigelas nas mãos”,
luddä lohita-päÄino “caçadores com sangue nas mãos”, brähmano
paÅka-danto rajassiro “brâhmane com sujeira entre os dentes e com
poeira na cabeça”, sattä apparajakkhä mahärajakkhä “seres com
pouca poeira nos seus olhos e (seres) com muita poeira nos seus
olhos”.

A mesma construção é usada com mano, antara: pïti-mano “com
regozijo mental”, dosantaro “com ódio dentro”, yänena
itthiyuttena purisantarena  “numa carreta puxada por duas vacas e
um touro entre elas”.

(iii) Dvanda samäsa tornado em bahubbïhi samäsa.

Existem somente poucos exemplos de d.s. tornado em b.s. A mudança é
efetivada ou tornando o composto num adjetivo ou pela adição do sufixo
-ka / -ika / -in, ou pelo prefixo sa-: saläkäyo vaÄÄävaÄÄäyo katvä
“tendo feito os  votos de várias cores”, antänantikä “(os que mantêm) a
finitude e a infinitude (do mundo)”, sarïraî sa-mansalohitaî “o corpo
com sua carne e sangue”.

(e)    Avyayïbhäva samäsa. Compostos usados como advérbios são relativamente
comuns, e nós já notamos que bahubbïhis, à exemplo de outros adjetivos, poderão ser
usados desta maneira. Outro tipo de composto, que é sempre indeclinável, é o
avyayïbhäva (“natureza-indeclinável”). Neste o primeiro membro é um indeclinável
(preposição ou advérbio preposicional) ou um prefixo, o segundo usualmente um
substantivo, e o composto funciona como um indeclinável (o composto todo é tornado em
adjetivo como um bahubbïhi samäsa e é usado ou como um adjetivo ou como um
advérbio). Enquanto num tappurisa ou kammadhäraya o segundo membro pode ser dito
como predominante, e o primeiro estar subordinado a  ele, num avyayïbhäva é o
primeiro membro que predomina. O segundo membro (final) regularmente tem a flexão
do neutro nomina tivo/acusativo  singular como forma indeclinável.

a) Com um prefixo como primeiro membro: ajjhattaî “internamente” (adhi
+ attan, transferido para o radical -a), atibäèhaî “muito,
demasiadamente”, anulomaî “em ordem natural, em ordem normal (lit.:
“ao longo do cabelo” — lomaî = “cabelo (do corpo)”), anuvassaî
“anualmente”, anacchariyä gäthä “versos proferidos sob o impulso do
momento” (anacchariya = anu + accharä), eso anudhammo
viññùgarahito “este um é censurado pelo sábio  de acordo com a
doutrina”, paccattaî “individualmente, pessoalmente”, paìipathaî “na
direção oposta, de outra maneira”, paìilomaî “em ordem reversa (lit.:
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Este y ou v poderá então ser assimilado à consoante anterior:

anu + ä > anvä > annä

Ambos tu + eva e ti + eva produzem tveva; e ti + eva > t’eva.

(h)  Ocasionalmente, uma palavra com final em i, e & u, o (especialmente após
um k, kh, t ou s) seguida de “a” é modificada para y e v, e “a” é alongada:

so + ahaî > sv + ahaî > svähaî

su + akkhäto > sv + akkhäto > sväkkhäto

te + ahaî > tyähaî ou tehaî

A mesma muda quando outras vogais seguem:

su + akäre > sväkäre

so + eva > sveva

(i) Raramente, existe uma lacuna entre duas vogais:

anu + esi > anuesi

sa + upapïèä > saupapïèo

(j) As consoantes y, v, m, d, n, t, r, l, h são, às vezes, inseridas entre duas
vogais para evitar uma lacuna.

y : na + idaî > nayidaî
vuddhi + eva > vuddhiyeva
eva > yeva
pari + ä > pariyä

v: ti + aÅgulaî > tivaÅgulaî
pa + uccati > pavuccati
jänapado (v) uììhäsi
h + evaî > hevaî

m: idha + ijjhati > idhamijjhati
lahu + essati > lahumessati
aka + eka > ekameka

d: atta + attho > attadattho
täva + eva > tävadeva
sammä + aññä > sammädaññä

n: ito + äyati > itonäyati

t: tasmä + iha > tasmätiha
ajja + agge > ajjatagge

r: du + akkhäto > durakkhäto
pätu + ahosi > päturahosi
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(e)  Às vezes a primeira vogal torna-se longa quando a segunda é elidida (somente
uma segunda vogal dissimilar é elidida).

deva + iti > deväti

vijju + iva > vijjùva

vi + atinämeti > vïtinämeti

sädhu + iti > sädhùti

lokassa + iti > lokassäti

ko + asi > kosi

cäri + ahaî > cäri’haî

vi + ati > vïti

tayo + ime > tayo me

pi + assa > pissa

ìhito + amhi + iti > ìhito’mhïti

(f) i, ï, e, antes de uma vogal dissimilar, às vezes é modificada para y; em alguns
casos, a segunda vogal é alongada.

aggi + agäro > aggy + agäro > aggyägäro

vi + ä > vyä

sotthi + atthu > sotthyatthu

putto te + ahaî > putto ty + ahaî > putto tyähaî

me + ayaî > my + ayaî > myäyaî

däsï + ahosiî > däsy + ahosiî > däsyähosiî

sattamï + atthe > sattamyatthe

(g)  O, u, antes de uma vogal dissimilar, são modificados para v; às vezes, a
segunda vogal é alongada.

anu + äya > anväya

anu + eti > anveti

atha kho + assa > athakhvassa

anu + addhamäsaî > anvaddhamäsaî

na tu + eva > na tveva

yävatako + assa > yävatakvassa

su + ägataî > svägataî

yo + ayaî > yv + ayaî > yväyaî

Gr.Dic - 137

contra o cabelo)”, paìisotaî “contra a corrente”, paìisote “num lugar em
contra corrente”.

b) Com um indeclinável como primeiro membro: uddhaîsoto “o que vai
contra a corrente”, tirodussaî “através da cortina”, tiropabbataî
“através da montanha (tiro = “através”; raramente usada como palavra
separada)”, pacchäbhattaî “após a refeição, após a comida”, bahidväre
“fora do portão”, yathäbalaî “de acordo com a própria capacidade”,
yathäbhùtaî “como realmente é, de acordo com a natureza”,
yathämittaî “com os próprios amigos”, yävajïvaî “enquanto alguém
viver, por toda a vida”, yävadatthaî “tanto quanto alguém deseja” (d é
junção de consoante), sahadhammiko pañho  “uma questão relacionada
à doutrina”, heììhämañcaî “a parte abaixo da cama”, heììhamañcato
“por baixo da cama”.

Existem também uns poucos compostos cujos primeiros membros são um
substantivo de ação: atirekapañcamäsako parikkhäro “requisitos que
valem mais de cinco moedas”, atirekachärattaî “mais de seis noites”,
ùnakatiyojanaî “menos de três léguas”.

(f)    Digu samäsa. O digu samäsa pode ser considerado como uma sub-
variedade do kammadhäraya. Aqui o primeiro membro é um numeral, o segundo um
substantivo, e o composto funciona como um substantivo (ex. em português:
duodinamismo). O composto pode ser ou um substantivo (coletivo) neutro singular ou um
plural (individual) do gênero do segundo membro (comp. Dvanda samäsa acima). Como
coletivos temos p.ex.,:

catuddisaî “as quatro direções” (catu[r] + disä); saèäyatanaî “as seis
esferas, os seis sentidos” (cha[è] / sa[è] + äyatanaî); sattähaî “sete dias,
uma semana”.

Como plural com gênero inalterado temos: catuddisä “as quatro direções”.

(g)   Compostos sintáticos. Dois ou mais palavras independentes são, às vezes,
unidas devido ao fato de elas terem sido usadas juntas numa frase; tais compostos são
chamados de compostos sintáticos.

a) Um gerúndio pretérito e um substantivo: viceyya-dänaî “um presente
dado com discriminação”, paìicca-samuppädo “gênese causal, originação
dependente”, aveccappasädena “com uma fé perfeita”, saÅkheyya-käro
“agindo com reflexão”, abhibhuyya-cäri “conduzindo-se como vitorioso”,
nivissa-vädi  “falando com determinação”.

b) Um gerúndio pretérito e um particípio passado: uddissa-kataî maîsaî
“carne preparada propositadamente”, adhicca-samuppanno “originação
sem causa”.

c) Alguns outros compostos sintáticos: ahaî-käro “egoísmo”, asmi-mäno
“orgulho”, atthi-bhävo “existência”, ehi-passiko dhammo “o darma de
vem e vê (= que convida a vir e a ver)” (ehi e passa são imperativos), ehi-
bhadantiko “aquele que diz: venha, senhor”, tiììha-bhadantiko “aquele
que diz: pare, senhor”, aññad-atthu “certamente”, mä-ghäto “(um dia no
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qual) não há abate”, iti-häso “história”, iti-vädo “tradição”, iti-vuttaka
“ditos”, akiñcano “alguém que não tem nada”.

Em páli os compostos são livremente formados. Eles não estão restritos a dois
membros; compostos de três ou mais membros, com relacionamento variado, são bastante
comuns. P.ex., kùìägärasälä “a sala da casa com empena (kùìo)”.

3.1.2 Compostos Verbais.

Raízes verbais são amiúde combinadas com uma ou mais preposições ou com um
advérbio, e às vezes até com um substantivo ou adjetivo. Essas palavras modificam o
significado fundamental do verbo; p.ex., gacchati “vai”, ä-gacchati “volta (= vem)”, apa-
gacchati “vai embora”, ni-gacchati “amainar, se pôr”, saÅ-gacchati “acompanhar,
concordar”, ud-gacchati > uggacchati “subir, ascender”, etc.

(i) Verbos combinados com preposições.

ati: além de, através de, muito mais

atikkamati vai além
atigacchati supera
aticarati transgride
atibhuñjati come demais

adhi: por cima de, sobre, em, no, para, a, grandemente

adhigacchati chega a, alcança, obtém
adhigaÄhäti sobrepuja
adhiììhäti baseia-se em alguma coisa, concentra-

se
adhibhavati supera

anu: após, ao longo de, de acordo com

anugacchati vai atrás de, segue
anukaroti imita
anubhavati passa por, é submetido a
anugaÄhäti tem piedade de

apa: fora, distante, de, para fora de, adiante

apacinäti colhe, escolhe, respeita
apanudati afasta-se, parte em carruagem
apaloketi olha para a frente, pensa no futuro

api: sobre, em, no

apidahäti veste, cobre

abhi: para, em direção a, oposto a, completo, superior a, por
toda parte

abhikkamati avança
abhijänäti conhece plenamente
abhinandati regozija-se
abhibhavati supera, sobrepuja
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i + u  : cakkhu + indriyaî > cakkhundriyaî

e + ä : kathä + eva kä > kathä’ va kä?

e + o : päto + eva > päto’ va

ä + o : Moggalläno  + asi > Moggalläno’ si

(c)  Quando um “a” ou “ä” precedente é elidido, um “i” ou “ï” seguinte poderá,
raramente, produzir a vogal forte “e”; e um “u” ou “ù” produzir “o” (i.é. a + i ou ï > e;
a + u ou ù > o).

kaììha + udakaî > kaììhodakaî

bandhussa + iva > bandhuss’ eva

jina + ïritaî > jineritaî

canda + udayo > candodayo

yathä + udake > yathodake

upa + ikkhati > upekkhati

na + upeti > nopeti

udadhi + ùmi > udadhomi

(d)  Quando a primeira vogal é elidida, a segunda é às vezes alongada, desde que
não seja seguida por uma consoante conjunta ou um î.

na + assa > nässa

avijjä + anusaya > avijjänusaya

handa + ahaî > handähaî

sace + ayaî > sacäyaî

tatra + ayaî > tatr + ayaî > taträyaî

tadä + ahaî > tadähaî

yäni + idha > yänïdha

kikï + iva > kikïva

bahu + upakäro > bahùpakäro

idäni + ahaî > idänähaî

tathä + upamaî > tathùpamaî

appassuto + ayaî > appassutäyaî

su + akkhäto > sväkkhato

Mas, também, poderá permanecer breve:

pañca + upädäna > pañcupädäna
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As “consoantes de junção”, y, v, m, d, n, t, r, è, h, são usadas como fonemas de
transição.

Antes de consoantes, as vogais normalmente retêm sua forma original.

Exemplos:

Nota:   Nas edições dos textos páli romanizados, poderá haver variações na 

redação de  palavras  juntadas; ass im, pan’assa  ou panassa , etc.

(a)  Uma vogal antes de outra é freqüentemente elidida:

a + a : pana + assa > pan’assa

vandiya + aggaî > vandiyaggaî

a + ä : tän’eva + äsanäni > tän’eväsanäni

a + u : amanussa + upaddavo > amanussupaddavo

a + e : ha + eva > heva

ä + i  : paññä + indriyaî > paññindriyaî

i + ä  : pi + äsiî > päsiî

i + i   : tïni + imäni > tïnimäni

i + e  : no hi + etaî > no h’etaî

i + o  : vi + o > vo

ï + o  : bhikkhunï + ovädo > bhikkhunovädo

u + u : mätu + upaììhänaî > mätupaììhänaî

u + ä : sametu + äyasmä > sametäyasmä

e + a : dhanaî me + atthi > dhanam matthi

e + e : sabbe + eva > sabb’eva

o + e : asanto + ettha > asant’ ettha

o + a : tayo + assu > tayassu

(b)  Quando duas vogais contíguas são dissimilares, às vezes a segunda é elidida.

a + a, a + ä, ä + a, ä + ä são similares; assim também i + i, etc.

a + i, u, e, o são dissimilares; assim também i + a, u, e, o etc.

i + ä  : chäyä + iva > chäyä’ va

a + i  : iti + api > iti pi

a + u : devatä nu + asi > devatä nu’ si?

a + ù : akataññù + asi > akataññù’ si

a + e : vande + ahaî > vande’ haî

a + o : so + ahaî > so’ haî
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ava ou o: abaixo, para baixo, para fora

avakirati expulsa
otarati desce

ä: perto, atrás, a, ao lado de, por toda parte, completamente

ägacchati volta, vem
äkirati espalha/esparrama em redor
äroceti fala a, informa

ud: fora de, distante, em cima, em, sobre, para cima

uddharati levanta
uggaÄhäti interessa-se por, aprende

upa: em, sobre, até, próximo, ao todo

upagacchati vai a, aproxima-se
upaììhahati fica parado por perto

ni: abaixo, em baixo

nikkhipati deita-se
nigacchati desce 
niggaÄhäti contém-se, refreia-se

nir: fora, adiante

nikkhamati parte, sai
niddisati aponta (para), indica
nibbindati vira-se, aborrece-se
niyyäti parte, sai

pa: adiante, para frente, para fora, acima, muito

pakäsati brilha intensamente
pakkamati avança, dá um passo para a frente
pacchindati dispersa-se, corta em pedaços,

rebenta
paggaÄhäti estende, leva para cima

paìi: em direção a, contra, de volta, oposto

paìikkhipati repercute, rejeita
paccakkhäti fala contra, recusa
pacceti volta
patissuÄäti consente, promete

para: sobre, por cima de, através de

parämasati toca, agarra-se a, firma-se
paräjeti derrota

pari: em redor, fora, distante, completamente

parikaroti rodeia, envolve
parikilamati está exausto
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paricarati muda-se
parijänäti conhece corretamente

vi: à parte, separado, fora, à distância, abaixo

vikirati dispersado em redor
viggaÄhäti querela, briga
vicarati move-se/muda continuamente
vipassati vê claramente

sam: junto, junto com, integralmente

saîjuñjati une junto
saÅkhipati coleta
saÅgaÄhäti contém
saîsarati perambula em redor continuamente
sañjänäti sabe bem

Nota: Alguns compostos verbais são formados com mais de uma
preposição: adhi-ä-vasati > ajjhävasati “habita”, sam-anu-
passati > samanupassati “vê”, sam-ud-ä-carati >
samudäcarati “comporta-se com relação a”.

Quando sam é combinado com karoti, a consoante -s- é
inserida: sam-karoti > sam-s-karoti > saÅkharoti “montar,
reunir”.

(ii) Verbos combinados com advérbios.

anto-vasati  habita
alam-karoti adorna
ävi-karoti torna claro
ävi-bhavati torna-se claro
pätu-karoti manifesta
pätu-bhavati torna-se manifesto
purakkharoti põe na frente, honra

(iii) Verbos combinados com um adjetivo ou um substantivo.

Alguns adjetivos e substantivos são combinados com verbos de maneiras
diferentes: antara permanece inalterada em antaradhäyati “desaparece”;
attha é usada no acusativo em atthaîgacchati “vai para casa (= assenta-
se)”. Alguns adjetivos e substantivos mudam sua vogal final para -i / -ï
quando combinados com bhavati / karoti: dubbalï-karoti “enfraquece”,
bahulï-karoti “dá valor, dá muita importância”, vasï-karoti “sujeita”,
vasï-bhavati “cai sob o domínio/poder de”, vinaèï-karoti “destrói”,
sacchi-karoti “realiza”, tuÄhï-bhavati “mantém-se em silêncio”, atthi-
karoti “entende”, sïti-bhavati “torna-se tranqüilo”.
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(a) A fim de fazer o sandhi, a vogal protegida (que segue) deverá ser separada de sua
consoante dependente (que a precede), de maneira que a vogal possa ser determinada por
outro fonema que a segue (viyoga).

(b) Quando o sandhi ocorre, a consoante é guiada (determinada) pelo fonema que
a segue (paranayana ).

Em outras palavras, a sílaba é repartida nos seus elementos componentes,
consoante(s) + vogal, antes que o sandhi se torne possível (este ocorre ao nível de
fonemas, não de sílabas), e ele é “progressivo”.

3.2 Junção (Sandhi) de vogal.

(a) Esta é definida como “substituição ou elisão de vogais”: a combinação de vogais
é efetivada pela elisão ou mudança de uma de duas vogais contíguas. Elisão da vogal
precedente (pubba) é a mais comum. Quando as vogais são dissimilares, a vogal seguinte
(para) poderá, mas só excepcionalmente, ser elidida; os únicos casos regulares disto é a
perda da vogal inicial em iti, idäni, iva, etc.

(b) Quando a voga l precedente é elidida, a vogal seguinte “pode” (não “deve”) ser
prolongada, exceto antes de um conjunto de consoantes. Às vezes, quando um “a” ou “ä”
é elidido, um “i” ou “u” torna-se “e” ou “o”, mas iva nunca se torna eva, iti nunca eti,
e “o” nunca é elidido antes de iti. Em certos casos excepcionais, um longo ä poderá ser
produzido antes de um conjunto:

–na

–mä

–dä

–vä

–smä

 

+

ayya

añña

aggha

assu

>

>

>

>

–äyya

–äñña

–äggha

–ässu

sa + anta

attha

>

>

sänta

sättha

Nota:  O símbolo > significa “torna-se ou transforma-se em”.

(c) Às vezes: 

e > y o > v u > v

ti > cc (não antes de ï) i > y

ä + eva > ariva

g aparece como “fonema de transição”depois de putha, pä (> pag) quando
uma vogal segue.

bhi > bbh dhi > jjh (não antes de ï)
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3. Sandhi (Junção, União)

Sons linguísticos freqüentemente são modificados quando imediatamente seguidos ou
precedidos por certos outros sons. Em português, por exemplo, o “x” não tem o mesmo
som em xícara, anexo, exame, máximo e sexto. Essas mudanças fonéticas poderão ser
mais ou menos sutis, e nas línguas ocidentais elas geralmente não são registradas na escrita
— nem dentro e nem entre as palavras. Mas, na antiga Índia era da tradição registrá-las
fielmente. Conseqüentemente, o início e fim das palavras eram escritas de uma maneira
que tornavam difícil reconhecê-las: essas mudanças chamam-se sandhi.

Quando duas letras da mesma palavra ou de duas diferentes palavras são unidas para
efeito de eufonia, a junção é sandhi “combinação junto”. Um conhecimento básico do
sandhi é primordial para quem estuda o páli ou para o ocasional consulente, sem o qual
seria muito difícil a identificação de certas palavras. P.ex., kaììhodakaî é a união de
kaììha + udakaî. Se procurarmos no dicionário, não a encontraremos; teríamos,
primeiro, que desuní-la e procurar separadamente por cada uma das palavras que
constituem-na. Existem algumas exceções, principalmente termos muito conhecidos, que
aparecem nos dicionários na forma unificada; p.ex. sväkkhäto (= su + akkhäto) “bem-
proclamada [a doutrina]”. O thera Aggavaîsa, o pai da gramática páli e mestre do todos
os filólogos, na obra Saddanïtï que escreveu em 1154, ressaltou a importância do sandhi,
tanto que denominou, no livro, todo o campo de filologia de sandhi e disse que este é
para a língua páli o que o sal é para o caril. Os tipos básicos de sandhi são dados abaixo
(o sinal > significa: “muda para”).

Nos livros de gramática páli, o sandhi é apresentado por meio de dois métodos: (1)
A diferenciação entre sandhi interno (vaÄÄa) (a união de letras da mesma palavra) e o
externo (pada) (a união de letras de duas diferentes palavras); (2)  a divisão em sandhi de
vogal, sandhi de consoante, sandhi misto e sandhi de î. O primeiro método é o mais
adotado e o mais complicado: o interno é explicado, geralmente, em pequenos
subcapítulos espalhados pela secção pertinente à Fonologia (alguns exemplos disso podem
ser vistos na secção sobre a Lei das Moras, acima); enquanto ao externo é reservado um
capítulo separado.  O segundo método trata, geralmente, só da junção externa. Nossa
apresentação seguirá o segundo método, que é mais fácil de entender, mas tentaremos de
nele incluir algumas junções internas; não incluiremos o sandhi de compostos que será
tratado no capítulo sobre formação de palavras.

3.1 Divisão do sandhi

O sandhi (junção) é dividido em:

(a) Combinação de vogais (sarasandhi ): uma palavra terminada em vogal é juntada
a outra que principia com vogal, ou duas vogais adjacentes na mesma palavra são unidas.

(b) Combinação de uma vogal e uma consoante (vyañjanasandhi ): uma palavra
terminada em vogal é juntada a uma palavra que começa com consoante.

(c) Combinação de î com uma vogal ou uma consoante (niggahïtasandhi): Uma
palavra ou sílaba terminada em î é juntada a uma palavra ou sílaba que começa ou com
uma vogal ou com uma consoante.

Antes de apresentarmos as regras individuais de acordo com a classificação acima,
temos que mencionar as duas fundamentais regras básicas que Aggavaîsa determina:
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3.2 Derivação.

Em teoria todas as palavras são “derivadas” de raízes, as raízes sendo irredutíveis
elementos significativos da língua.

Os sufixos, pela adição dos quais a “derivação” se efetua, são também elementos
significativos, mas de um tipo diferente e com muito mais significados gerais (ou
“significados gramaticais”: assim -ta é um tal sufixo significando “particípio passado”,
“ação completa”). Um terceiro e último grupo de elementos significativos, ainda mais geral
em significado, são as flexões de verbos e substantivos. No caso de verbos é essencial
aprender as raízes (ou prefixo + raízes, i.é., “verbos”) às quais os múltiplos radicais dos
tempos do verbo e radicais de particípio pertencem, carregando o mesmo signif icado com
somente distinções de tempo e modo. No caso de substantivos, porém, é usualmente mais
conveniente aprender as palavras separadas sem muita atenção à derivação, especialmente
considerando que os significados dos substantivos derivados de uma raiz comum são
amiúde largamente divergentes, e são essas distinções de significado, mais do que a
similaridade, que é essencial descobrir e lembrar.

3.2.1 Derivação primária.

A derivação de um radical diretamente de uma raiz é chamada derivação “primária”
(kita), e substantivos derivados dessa maneira são chamados substantivos primários
(kitakanäma). Estes incluem particípios, gerúndios, infinitivos, o substantivo-agente,
substantivos de ação, substantivos possessivos (o sufixo kita -in) e um número de
substantivos que têm o sufixo -a formando seus radicais. Para propósitos teóricos, vários
distintos sufixos -a são assumidos, porquanto seus “significados” são distintos, ou, em
alguns casos, o processo de derivação inclui uma alteração da raiz. Para distinguir um
sufixo de outro da mesma forma, uma adição fictícia chamada “expoente” é-lhe anexada.
Um Ä prefixado é um expoente comum e, no presente grupo de palavras o sufixo -a é
rotulado: Äa. As palavras assim formadas ocupam o lugar de membros secundários de
compostos. Quando Äa é adicionado, uma raiz deve ser fortalecida (alongada) como na 7ª
conjugação (vuddhi: a > ä, i > e, u > o); se a raiz terminar em ä, y é inserido entre a raiz
e o sufixo: kar > -kära “fazedor” (kumbhakäro “oleiro”); dä > -däya “doador”. O sufixo
chamado ra requer elisão da consoante final: gam > -ga, jan > -ja. O sufixo zero que é
adicionado a algumas raízes é chamado kvi: bhù > abhibhù. Quando kvi é adicionado a
uma raiz que termina em consoante, esta última cai fora: ura-gam > urago “serpente”;
saî-ghan > saîgho.

3.2.2 Derivação secundária.

Se uma palavra for derivada não diretamente de uma raiz mas secundariamente de
uma outra palavra-radical a derivação é chamada secundária (taddhita). Substantivos assim
derivados são chamados substantivos secundários (taddhitanäma). Os sufixos usados são
distinguidos daqueles dos primários, embora eles coincidam em forma com estes. Entre os
substantivos secundários (ou adjetivos) estão alguns possessivos (alguns destes em in e todos
os que estão em mant e vant) (estes sufixos são conhecidos como ï ou Äï e u), vários
formas numerais (ordinais, etc.), comparativos em tara, substantivos abstratos e um grupo
miscelâneo. Um certo número de sufixos que formam indeclináveis também pertencem à
derivação secundária. Substantivos abstratos e outros secundários são formados livremente
em páli, em princípio a partir de qualquer substantivo ou adjetivo.
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4. Frases Passivas

Quando a ação de uma frase é expressa por um verbo passivo, o agente é expresso
pelo caso instrumental. Uma construção comum é o particípio passado usado como um
verbo passivo impessoal e flexionado no nominativo singular neutro como verbo-frase:

Evaî me sutaî “assim foi ouvido por mim” ou “isto eu ouvi” (presente-
perfeito).

Se houver um paciente, e a ação é expressa por um pp., o paciente estará no caso
nominativo e o particípio concordará com ele em gênero, caso e número, como se fosse
um adjetivo:

mayä ime sattä nimmitä “por mim estes seres foram (/tinham sido) criados”,
“eu criei estes seres”.

Nota: O agente pode ser expresso ou pelo nominativo ou pelo instrumental, e o
paciente ou pelo acusativo ou pelo nominativo, de acordo com a construção ativa ou
passiva da frase.

5. Oração Relativa (preliminar)

A oração relativa (aniyamuddesa) é a forma regular de  “oração subordinada” em páli
(orações com particípios e gerúndios são também livremente usadas, mas este não o
mesmo tipo de “subordinação”). Seu uso é extremamente freqüente. A clara articulação
da frase em oração subordinada introduzida por uma palavra relativa (um pronome ou um
indeclinável tal como yattha “onde”) e uma oração principal introduzida por uma palavra
demonstrativa é característica destacada do páli. Frases ou “períodos” complexos podem
ser construídos pe la combinação de orações relativas e orações demonstrativas, orações
co-ordenadas (unidas pelas partículas conjuntivas tal como ca), discurso direto e assim por
diante. O uso de construção da frase e período será mais extensivamente pesquisado em
IV.6.2 Orações Relativas. Um exame mais detalhado da construção da oração relativa
com indeclináveis também será encontrado lá.

A oração relativa regularmente antecede a oração principal. A palavra relativa
introduz a oração, mas pode ser precedida por indeclináveis que conectam a frase inteira
à narrativa da qual faz parte. P.ex.,:

atha kho ye icchiîsu te akaîsu “(deveras) então aqueles que quiseram,
trabalharam” (lit.: “…os que quiseram, eles trabalharam”).

O pronome relativo deve estar no mesmo número e gênero do substantivo ou
pronome demonstrativo ao qual se refere, mas ele pode estar em qualquer caso —
conectando-o com as palavras na sua própria oração relativa ou frase. P.ex.,:

yena dvärena nikkhami taî Gotamadväraî näma ahosi “o portão pelo
qual ele partiu foi chamado o Portão Gotama” (lit.: “pelo qual ( instr.)
portão ele partiu, este (nom.) Portão Gotama chamado foi).

Além do demonstrativo, outros pronomes poderão servir como correlativos, por
exemplo, o pronome pessoal e também o “adjetivo pronominal” sabba “todo, tudo”:

ye… ahesuî… sabbe… bhakkhesi “aqueles… que estavam lá,… ele devorou
(bhakkhati [VII]) a todos” (= “…ele comeu a todos”).
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Exemplos do (b): läkhä “laca”; dïgha “longo”. No caso das vogais “e” e “o” a
ortografia nos manuscritos às vezes varia; p.ex.: apêkkhä e ap±khä “expectativa”;
upêkkhä e up±khä “indiferença”; vimôkkha e vim¥kha “libertação” (DN II 70).

2.2 A lei das moras levou à várias mudanças. Por sua causa:

(a) Em páli pode existir uma vogal longa antes de uma consoante singular: säsapa
“semente de mustarda” (em vez de sass-) (Dhp 401); väka “casca de árvore” (em
vez de vakka) (DN I 167); nïyäti “vai embora”.

(b) Páli mostra uma vogal breve antes de uma consoante dupla onde originalmente
existia uma vogal longa antes de uma consoante singular: niëëa “ninho” (Dhp
148); udukkhala “morteiro e pilão” (Vin III 6); kubbara “bordão” (AN IV 191);
pêttika “paternal” (DN II 232) (no lugar de p±tika).

(c) Dado que a vogal nasal breve tem duas moras à exemplo da vogal longa, uma
vogal nasal não raro aparece no lugar de uma pura vogal longa e vice versa:
saîvarï “noite” (DN III 196) em vez de sävarï, sabbarï; suîka “sino”, em vez
de sùka, sukka. Por outro lado: vïsati, vïsaî “vinte”; sïha “leão”; särambha
“audácia”, e outras palavras começadas com saî- (antes de r).

(d) Às vezes uma vogal longa é retida antes de uma consoante dupla, particularmente
em contrações, como em säjja = sä ajja (Thï 75). Também em derivativos:
dussïlya de dussïla. Muito freqüente é sväkkhäta “bem-proclamado [tratando-se
da doutrina])” (Vin I 12).

2.3 As vogais a, i , u (breves e longas).

(a) Ocasionalmente “e” aparece no lugar de “a” antes de consoante dupla: pheggu
“vazio, sem valor” (MN I 194); seyyä “cama”; ettha de itra(?).

(b) As vogais “i”, “u” são alongadas nas terminações flexionais -ïhi, -ùhi e -ïsu, -ùsu
nas declinações de -i, -u.

(c) Não raro “i”, “u” tornam-se “ê”, “ô” antes de uma consoante dupla ou grupo
consoanteiro: veÄhu de viÄhu (DN II 259); nekkha “ornamento dourado” (Sn
689), paralelamente ao nikkha (Vin I 38); oììha “camelo” (MN I 80). Estágios
intermediários: ojä “força, vigor” (DN II 285) através de ôjjä, ujjä; vihesati
“prejudicar, insultar” (Ud 44) (além de vihiîsati) através de vihïsati, vihissati,
vihêssati; paligedha “desejo” (AN I 66) e paligedhin (AN III 265) através de -
giddha, -gêddha, e -giddhin, -gêddhin.

(d) Estágios intermediários com consoantes duplas deverão, talvez, ser assumidas nos
casos onde “ï”, “ù” tenham se tornado “e”, “o” em sílabas abertas: edi, edisa,
edisaka, edikkha “tal um” (Sn 313) através de iddi, êddi, etc.; jambonada
“ouro” (Dhp 230) através de -unnada, -ônnada. 

Estes foram os exemplos básicos que demonstram o funcionamento da lei das moras.
O campo da fonologia no páli é muito vasto, mas uma parte dela só oferece interesse
apenas para os estudiosos e filólogos. O último assunto fonológico que ofereceremos agora
é o sandhi.
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1.3 Acento de intensidade 

A penúltima sílaba deverá ser acentuada se ela for longa, ou se a palavra tiver somente
duas sílabas: bhù’ta, sac’ca, ha’ta, upanï’ta, paccat’taî. Se a penúltima sílaba é breve,
a antepenúltima deverá ser acentuada se for longa; do contrário, a quarta, a contar do fim:
anä’laya, ka’tama, paccägac’chati, ve’diyati, bhä’vana, nijigiî’sanata.

A distinção de quantidade (vogais ou sílabas breves e longas) é muito importante em
páli, mas distinções de acentuação são insignificantes. Uma sílaba é longa se sua vogal é
longa ou se a vogal, embora breve, é seguida de nasal pura ou por duas ou mais
consoantes. Uma sílaba longa é exatamente igual a duas sílabas breves. O comprimento
total de uma sílaba longa sendo constante, uma consoante dupla tende a comprimi r e a
encurtar uma vogal longa que a precede, e ela própria a ser encurtada pela vogal longa.
Consoantes duplas são muito freqüentes em páli  e deverão ser rigorosamente pronuncia-
das como consoantes longas; assim, nn é como “unnecessary” em inglês; passa como
“são chagas, senhor!”, etc.

A ordem das letras nos dicionários páli é a seguinte (a  única exceção é o dicionário
de páli de R.C. Childers, que segue a ordem alfabética dos dicionários nas línguas
ocidentais):

a, ä, i, ï, u, ù, e, o, î (vogais) — k, kh, g, gh (guturais) — c, ch, j, jh, ñ (palatais) —
ì, ìh, ë (cerebrais) — t, th, d, dh, n (dentais) — p, ph, b, bh, m (labiais) — y, r, l, è,
v (semi-vogais, s (sibilante), h (aspirada).

2. A Lei das Moras

O Cânone Páli contém inúmeros textos escritos em versos, entre eles os assim chamados
Textos Devocionais. Tanto esses quanto alguns textos em prosa obedecem, na sua
composição, a certos princípios que foram chamados (emprestados do latim) de lei das
moras. Para melhor entendimento desses textos no original e como auxílio adicional para
quem pretende traduzí-los ou consultá-los, seria útil se ter uma idéia dessa lei e como ela
é aplicada aos textos em páli.

Uma mora (= demora, em latim) é o tempo gasto na prolação de uma sílaba breve
e considerada como unidade métrica mínima; ela corresponde à metade de uma sílaba
longa. Eis aqui algumas das regras:

2.1 Em páli uma sílaba poderá conter somente uma mora ou duas moras mas nunca
mais que isto. Assim, a sílaba é ou (i) aberta com uma vogal breve (uma mora),  ou (ii)
aberta com uma vogal longa (duas moras), ou (iii) fechada com uma vogal breve (duas
moras). Toda sílaba com vogal nasal (com î) é considerada como fechada. Vogal nasal
longa não ocorre. Devido a essa lei, o páli tem uma de duas seguintes:

(a) uma vogal breve  antes de consoan te dupla ou antes de vogal nasal;

(b) uma vogal longa seguida de consoante dupla simplificada.

Exemplos do (a): jiÄÄa “velho, exausto”; maîsa “carne”; nadiî “o rio” (acus.)
[sílaba fechada]. Nos seguintes casos “e” e “o” são breves: sêmha “catarro”; ôììha “lábio”
(as letras ê, ô, ±, como tais, não fazem parte do alfabeto; o símbolo ^ indica que a vogal
é breve, % que a vogal é longa).
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Às vezes a oração principal não tem palavra correlativa, mas como regra o
demonstrativo correlativo é usado. Um nome próprio (com título) na oração principal é
muito freqüentemente usado sem demonstrativo.

Repetição de uma palavra relativa enfatiza que a oração seja universal: yo yo =
“quem quer que, seja quem for”. O correlativo é repetido também. P.ex.,:

yo yo… ädiyissati tassa tassa… anuppadassämi (fut. de dadäti) “seja quem
for que tomará… a ele vou conceder…

Um pronome demonstrativo imediatamente seguindo um pronome relativo é enfático
(comp. so ‘haî): yo so = “ele que, isto que”. Assim, podemos ter uma frase mais
complexa com demonstrativos enfáticos e correlativos. O exemplo a seguir tem uma
oração de discurso direto no fim:

yo so satto paìhamaî upapanno, tassa evaî hoti: ahaî asmi brahmä
“aquele ser que veio a existir primeiro (na evolução do universo) pensa que
é Brahmä (lit.: “ele que é o primeiro ser surgido, a ele assim acorre: Eu
sou o Brahmä”). 

(aqui paìhamaî é um indeclinável significando “primeiro, em primeiro
lugar”. Ele é der ivado do numeral ord inal paìhama “primeiro”).

6. Texto, Frase e Oração

6.1 A Frase.

A análise e o aprendizado de qualquer língua deveria basear-se no estudo das frases,
isto é, da língua como ela é encontrada realmente em uso. É útil estudar palavras a fim de
entender as frases, mas, a exemplo de raízes e radicais, palavras isoladas são de fato meras
abstrações inventadas pelos filólogos para poder analisar o idioma. (Na tradição de escrita
hindu “palavras” não são separadas e cada frase aparece como uma peça contínua, como
na fala. Somente por análise gramatical as palavras podem ser abstraídas: marcadas por
certas “flexões”.) É as frases que são as unidades naturais do discurso e são as unidades
mínimas que têm significado preci so e plenamente articulado. Para propósitos de estudo
nós temos que designar significados aproximados às palavras e listá-las nos vocabulários,
mas estes significados generalizados das palavras são extremamente vagos, enquanto que
frases têm significados exatos. Em tradução podemos encontrar equivalentes próximos das
frases, enquanto que é freqüentemente impossível dar equivalentes próximos das palavras.

Idealmente, alguém deveria estudar uma língua como as crianças aprendem sua
língua-mãe, aprendendo um número suficientemente grande de frases, mas isto tomaria
muito tempo para a maioria dos estudantes. Daqui que o estudo de palavras e flexões
oferece um atalho à proficiência, embora ao risco de uma falta de precisão e de fluência
idiomática.

A forma não flexionada de uma palavra páli, sem uma desinência (ou terminação),
é chamada radical. Em dicionários e vocabulários os nomes (substantivos + adjetivos +
pronomes) (näma) são usualmente listados na sua forma radical, menos freqüentemente
na forma de nominativo singular. Verbos (äkhyäta), porém, são usualmente dados sob a
forma da terceira pessoa singular do tempo presente (indicativo ativo), às vezes sob a forma
da “raiz”.
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Os prefixos (upasagga), dos quais existem uns vinte, são considerados como parte
separada do discurso em páli (cuja característica é que não pode ficar sozinho, mas so
pode ser prefixado à outra palavra). Os vários verbos, que consistem de prefixo + raiz,
deverão ser todos eles aprendidos separadamente no que diz respeito ao significado.
Embora aos prefixos e raízes separados possam ser atribuídos significados — usualmente
amplos e vagos — o significado de um prefixo + raiz não pode usualmente corresponder
simplesmente ao produto de dois significados separados (veja na pág.116 exemplos de
como o prefixo altera o significado original da raiz). Muitas raízes são usadas também sem
prefixos, mas formas prefixadas são muito mais freqüentes em páli. Um certo número de
verbos têm dois ou três prefixos para suas raízes.

Em teoria (elaborada pelos antigos filólogos hindus e seus discípulos ceiloneses e
birmaneses) todas as palavras em páli são derivadas de um número limitado de “raízes”.
Em outras palavras, todas as palavras são analisáveis em raízes mais sufixos (= qualquer
modificação). Uma raiz (dhätu) é um elemento, não analisável mais além no nível
gramatical ou léxico, que tem um significado muito vago e geral. Raramente é encontrada
no seu estado puro (sem prefixo ou sufixo) exceto nos livros de gramática e nos dicionários.
Um número indefinido de radicais (isto é, palavras nas suas “formas radicais”) podem ser
derivadas de qualquer raiz pela adição de sufixos e por certas mudanças na raiz em si, tais
como alongamento da vogal, subst ituindo uma vogal de composto, inserindo uma nasal,
reduplicando a raiz ou contraindo uma semi-vogal + a na vogal correspondendo no lugar
à semi-vogal. Para o iniciante ganha-se tempo, no caso de nomes, neg ligenciar o processo
de derivação e aprender as palavras derivadas e seus significados precisos conforme são
usadas na língua. No caso de verbos a derivação tem que ser anotada, porquanto cada
verbo tem uma variedade de radicais para suas diferentes partes (tempos e modos,
particípios, etc.), todos tendo o mesmo significado exceto pela distinção gramatical de
tempos, etc. (Assim, a derivação de nomes pode ser vista como não-gramatical [não
pertencendo a um sistema finito] e como léxica, e suas formas podem simplesmente ser
listadas num dicionário com seus vários significados; enquanto que a derivação de formas
verbais é puramente gramatical [as formas pertencem a sistemas finitos]  e não-léxica [os
significados das formas veerbais derivadas de um verbo difere somente de acordo com o
sistema gramatical de tempos e modos, de pessoas, etc.]).

Após essa derivação de radicais de palavra (liÅga) pela adição de sufixos (paccaya)
às raízes (e às vezes de sufixos secundários a esses sufixos), terminações flexionais (vibhatti)
são adicionadas para formar as palavras atuais (pada) conforme ocorrem em frases em
relações gramaticais diferentes (as flexões correspondendo às relações gramaticais: as
distinções gramaticais que nós fazemos são tantas descrições de distinções formais que
ocorrem em páli).

Até aqui a análise de frases em palavras, raíz es, sufixos e flexões. Nós também
notamos que palavras podem ser classificadas como verbos ( estes são definidos como
tomando as flexões de tempo -ti, etc.), nomes (definidos como tomando várias flexões de
caso simbolizado por si, etc.) e prefixos (definidos como prefixados a outras palavras).
Existe uma outra classe, os indeclináveis (= variáveis, em português) (nipäta), definidos
como não tomando qualquer flexão. Exemplo de indeclináveis são evaî, ti, yena.

Em páli estas quatro “partes de discurso” (padajäti: “classes de palavras”) foram
reconhecidos pelos antigos filólogos hindus, de acordo com os tipos de flexão ou ausência
de flexão ou pela sua dependência de prefixos.
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Tabela II.1a - Classificação das vogais e nasais

Ponto

de

Articulação

(ìhäna)

Modo de articulação (payatana )

Vogais (sara) Nasal Puro

(niggahïta)
Breve

(rassa)

Longa

(dïgha)

Composta

(asamäna )

Guturais

(kaÄìhaja )

a ä

e

(gutura-

palatal)

o

(gutura-

labial)

î [m]

(aî)

(iî)

(uî)

Palatais

(täluja)

i ï

Cerebrais

(muddhaja)

Dentais

(dantaja)

Labiais

(aììhaja )

u ù

Tabela II.1b - Classificação das consoantes

Ponto

de 

articulação

(ìhäna)

Modo de art iculação (payatana)

Consoantes (vyañjana)

Oclusivas (phuììha ou vagga )

Semi-vo-

gal
1

(ïsaka

phuììha)

(sonora)

Sibilante

(sakära )

(surdas)

surdas

(aghosa )

não-a spi-

radas

(sithila)

surdas

aspiradas

(dhanita )

sonoras

(ghosa-

vant)

não-

aspiradas

sonoras

aspiradas

sonoras

nasal

(näsika)

Gutu rais k kh g gh Å h

Palatais c ch j jh ñ y

Cereb rais ì ìh ë ëh Ä r, è 

Denta is t th d dh n l s

Labia is p ph b bh m v

1 Aqui a semi-vogal é empregada no sent ido mais amplo.
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ù “ ú “ único (ùna)

e como e em célula, gema (eka)

Se seguida de duas consoantes, ela deve ser pronunciada como fonema breve:
dedo (ettha, seyyo). É longa antes de consoante singular: evaî, seti. Como
vogal final de uma palavra, é também pronunciada como longa: me, nagare, etc.

o como o em móbil, onça (oja)

Se seguida de duas consoantes, ela deve ser pronunciada como fonema breve:
sírio, nome (oììha, sotthi). É longa antes de consoante singular: odana, sota. O
“o” final de uma palavra é também longo: so, buddho, etc. 

k como c em cada (kala)

g “ g “ gato (gacchati)

Å “ ng “ manga (saÅgha)

c “ tx “ tchau (carati)

j “ dj “ Djalma (jana)

ñ “ nh “ manhã (ñäti)

y “ i “ maio (em ditongo) (piya)

h é sempre aspirada fortemente: “house” em inglês. Ela é sempre pronunciada,
mesmo em posições imediatamente seguidas de consoante ou consoante dupla:
bh como em “cab-horse” em inglês; ch como chh em “ranch-house”; dh como
em “handhold”; gh como em “bag-handle”; jh como dgh em “sledge-
hammer”.

î letra nasal; aproximadamente igual ao Å.

Sua posição é, na maioria dos casos, no fim das palavras; quando a palavra
seguinte se inicia por uma vogal, a letra perde sua pontuação.

t, d, n, p, b, m, r, l, v, s são pronunciadas como em português. O “s” nunca é
pronunciado como “z”.

ì, ìh, ë, ëh, Ä, è pronunciam-se apoiando a ponta da língua na abóbada do palato,
próximo dos incisivos superiores, razão pela qual elas são chamadas de cerebrais
ou retroflexas.

kh, gh, ch, jh, ìh, th, ëh, dh, ph, bh pronunciam-se com duplo som, como “dog-
house”, “ant-hill”, etc., em inglês. O ch é uma “c” aspirada, como “church-
hall”.

Notas:  1. As consoantes  duplas pronunciam -se também  distintamente: magga  = mag +  ga;

buddha = bud + dha.

  2. Cada som deverá ser apropriadamen te e claramente prolatado. S ílabas longas e

breves deverão ser mantidas em separado, o que equivale a dizer que vogais longas

serão emitidas longas e consoante dupla, como distintamente dupla.
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Em páli nós encontramos dois números (“singular”e “plural”) em ambos nomes e
verbos; três pessoas no verbo e nos pronomes (“terceiro” = “ele”, etc., “segundo” = “tu”,
“primeiro” = “eu”: pronomes não são considerados como uma classe separada de palavras
mas como um tipo de substantivo, embora suas flexões não coincidam inteiramente com
aquelas do substantivo); oito casos no nome e três gêneros (“masculino”, “neutro”, e
“feminino”) nos nomes. Como regra, nomes “substantivais” tem somente um gênero cada,
enquanto “adjetivos” (e pronomes) têm todos os três gêneros de acordo com os nomes
com os quais eles “concordam” como palavras-atributo: As flexões dos adjetivos são as
mesmas dos substantivos dos correspondentes gêneros, de modo que eles não são
considerados como uma classe separada de palavras.

Em frases (väkya) usualmente existe um verbo, que geralmente expressa uma ação
(kiriyä), e um nome, ordinariamente no caso nominativo, expressando o agente (kattar)
que executa a ação. (Freqüentemente, existe outro nome, ordinariamente no caso
“acusativo”, que expressa o paciente (kamma) que sofre a ação.) (Uma forma bem mais
rara de frase alternativa chamada “passiva” tem o agente no caso “instrumental” e o
paciente no nominativo, com um verbo de forma diferente [v. pág.94, 142].) O agente e
o verbo concordam em número. Assim, na frase: loko vivaììati, significando “o mundo
evolve”, o verbo é vivaììati, derivado da raiz vaìì (que significa “girar, rodar, revolver,
circular”) via o radical presente vaììa (sufixo -a) com a declinação do tempo presente ativo,
terceira pessoa singular, ti, e o prefixo vi (que significa “à parte, separadamente”). (Os
significados de vi e vaìì são vagos enquanto o significado de vi-vaìì é muito preciso : ele
não significa qualquer tipo de “revolver ou girar à parte” mas somente a evolução do
universo.) O substantivo loko é derivado da raiz lok (que significa “espaço”) via o radical
substantival loka (sufixo -a), no qual a terminação do nominativo singular da declinação
masculina -a, que é “o”, substitui a vogal radical. No páli usualmente não há nada para
expressar “indefinido” e “definido”, correspondendo aos “artigos” em algumas línguas.

Radicais verbais e radicais substantivais podem coincidir em forma, e em páli ambos
verbos e substantivos com radicais em a são muito mais comuns do que outros. Porém,
as flexões dos verbos e nomes são quase completamente distintos. Aquelas dos verbos são
descritas de acordo com tempo verbal (lakära), pessoa (purisa) e número (saîkhä),
aquelas dos nomes de acordo com o número, gênero (liÅga), e caso (käraka). Os vários
casos expressam relações entre o nome e o verbo, ou entre o nome e outro nome.

Nem todas as frases em páli contêm verbos. Quando simplesmente é afirmado que
uma coisa é algo (como epíteto, ou atributo ou “predicado”) dois nomes (um deles
usualmente um adjetivo ou pronome) podem meramente serem justapostos. Usualmente
o “sujeito” está em primeiro. Ao traduzir para português, o verbo “ser” deve ser usado;
por exemplo: eso samaÄo “este (é) o filósofo-andarilho (ou asceta)” (eso é um pronome,
nominativo singular masculino, significando “ele, ela”, “este”, “isto”; samaÄo, que significa
filósofo-andarilho ou asceta, é um substantivo como loko). Este tipo de frase é
especialmente comum em discurso filosófico, p.ex.: idaî dukkhaî “isto é sofrimento”
(idaî é um pronome, nominativo singular neutro, significando “isto, isso”; dukkhaî, que
significa “sofrimento, insatisfatoriedade”, é um substantivo neutro em -a, nominativo
singular).
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6.2 Texto e Frase (ou Período).

Há uma doutrina que diz: o que é dado numa língua consiste de frases (väkya ou
vyañjana ), e pequenas peças tais como palavras são abstrações gramaticais. A frase em
si, embora num certo sentido completa, é amiúde obscura na ausência de qualquer
contexto: isto é, uma frase genuína, especialmente uma frase curta, tomada dos textos à
nossa disposição tem uma qualidade fortemente preensiva e dependente, o significado
sendo dado vagamente pela frase só. O significado preciso com que uma frase é carregada
no seu contexto é enfraquecido quando ela é separada do texto geral. A totalidade de uma
frase é, quando muito, uma independência gramatical (com certas ressalvas) e com um
significado mais ou menos vago neste complexo gramatical. Temos que começar de um
trecho de texto muito maior para que possamos descobrir o sentido preciso de uma frase.

Conforme vimos no Capítulo I.4 acima, o cânone páli é dividido em três grupos ou
“Corbelhas”; o segundo grupo, O Sutta Piìaka, que contém os discursos e diálogos de
Buda, está organizado em cinco coleções ou Nikäyas. Cada uma destas coleções tem
organização diferente uma da outra. As unidades textuais de todos eles são os diálogos
(sutta ou suttanta) ou os discursos (pariyäya), que são independentes no seu contexto,
embora entrelaçados no que diz respeito às doutrinas budistas enunciadas, à cuja exposição
todos os argumentos e narrativas tendem, e tendo muitas passagens em comum. Eles são
de comprimento variado, os mais longos sendo divididos em capítulos (bhäÄavära). Diz-se
que o bhäÄavära contém 8.000 sílabas. Cada suttanta começa com a declaração evam
me sutaî, que tradicionalmente é atribuída ao Ænanda como o primeiro recitador dos
Nikäyas quando estes foram compilados (inicialmente oralmente) após o parinibbäna  de
Buda. Esta declaração é seguida por uma narrativa introdutória (nidäna) ekaî
samayaî… dando a situação, e esta pelo diálogo (sutta). O diálogo principal usualmente
desenvolve-se a partir de uma questão conducente (pañha ou pucchä). A exposição
(niddesa) elaborada de uma questão de doutrina é uma unidade de discurso intermediária
entre o suttanta e a frase, que é proeminente na exegese tradicional dos textos páli. Às
vezes podemos distinguir secções de texto intermediárias em comprimento entre o niddesa
e a frase, marcadas por uma uniformidade de tempos de verbo (p.ex., “o presente
histórico”, etc.). Estas secções usualmente são mais longas do que o convencional moderno
parágrafo, e pode chegar até dez páginas em comprimento.

Nenhuma unidade gramatical maior que a frase é distinguida nas gramáticas; assim,
podemos considerar uma série de “frases” separadas pela pontuação convencional, se
ligadas por indeclináveis conjuntivos, pronomes anafóricos,  etc. como uma única “frase”,
para nossos propósitos, embora um termo distinto como “período” poderia ser útil para
distinguí-lo da unidade gramatical mínima e independente. A pontuação tradicional é leve,
assaz fluida, e não muito articulada: existe apenas um ponto-e-vírgula e um ponto final.
Editores modernos freqüentemente os desconsideraram e introduziram suas próprias
convenções. A pontuação não é decisiva na determinação das frases, e considerações
gramaticais passam-lhes por cima.

“Uma frase (väkya ou vyañjana ) é um grupo de palavras (pada-samùha ) que são
unificadas em significado (atthasambaddha) e de extensão limitada (padesapariyosäna)”
— Aggavaîsa.

O “significado” intencionado aqui é primordialmente o significado gramatical: as
palavras na frase preensam uma a outra sintaticamente, a plena explanação gramatical de
uma palavra relaciona-a a outras palavras, e todas essas palavras que são assim interligadas
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II - FONÉTICA e FONOLOGIA

1. Sistema de Som e Acento

O páli (päèi) é escrito num certo número de escritas derivadas do antigo caráter brähmï
indiano, e em escrita romanizada ocidental. A escrita indiana era fonética e baseada numa
aproximada análise fonêmica da língua, uma letra sendo designada para cada som (vaÄÄa)
significativamente distinto. As escritas derivativas conservam essa característica, e o
alfabeto romano, similarmente, foi adaptado e ampliado de maneira que uma letra romana
é designada para cada letra indiana (contando as aspiradas [dígrafos] kh etc, como um
único fonema). No Oriente o páli é escrito nos alfabetos de cada um dos países que fazem
dele uso. Os antigos gramáticos indianos classificaram os fonemas conforme mostrado na
“Tabela II.1a”, e “Tabela II.1b”.

1.1 O alfabeto

São 41 as letras: 8 vogais e 33 consoantes:

1. Vogais: a, ä, i, ï, u, ù, e, o

2. Consoantes: Guturais (ou Velares): k, kh, g, gh, Å     

Palatais: c, ch, j, jh, ñ

Retroflexas (ou Cerebrais): ì, ìh, ë, ëh, Ä

Dentais: t, th, d, dh, n

Labiais: p, ph, b, bh, m

Semi-vogais: y, v, r, l, è, èh

Sibilante: s

Aspirada: h

Nasal: î

Notas: 1. As vogais a, i, u são breves; quando seguidas de duas consoantes ou î  elas se tornam

longas. As restantes vogais são longas.

2. As vogais e, o , quando seguidas de duas consoantes, se tornam breves. Às vezes,

quando em sílabas abertas, elas devem ser escandidas em poesia como breves metri

causa.

1.2 A pronúncia 

a como a em cama, (aga)

ä “ á “ pá, álamo (ägama)

i “ i “ livro (ito)

ï “ í “ sírio (ïti)

u “ u “ uva (uju)
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Ao ler a antiga literatura budista não devemos esquecer como essas obras se
originaram. Nem Buda nem os discípulos escreviam. Era uma antiga tradição na vida
cultural indiana que composições em prosa e em versos fossem aprendidas de cor e
transferidas, oralmente, de geração para geração. A matéria que é assim preservada
necessariamente assume um caráter especial; ela tem menos homogeneidade: uma obra
nunca terá uma forma definitiva e fixa, haverá mal-entendidos, lacunas e adições ao longo
do tempo. Repetições, frases e fórmulas estereotipadas serão comuns. A poesia
freqüentemente consiste de fórmulas doutrinais comprimidas, compostas especialmente
para ajudar na memorização. Às vezes torna-se difícil apreciar certas passagens,
principalmente quando mal-traduzidas. De outro lado, encontramos textos, tanto em prosa
quanto em poesia, de grande beleza e força. Existem formulações que impressionam pela
frescura e atualidade e revelam o profundo conhecimento psicológico do seu originador.
Nesses textos sentimos a seriedade e o entusiasmo dos primeiros budistas, e podemos até
ter um vislumbre da grandeza da tremenda experiência que, então, era o objetivo do
ensinamento.

ƒ

Da Presente Obra

A nossa gramática foi organizada e compilada a partir das matérias constantes em livros
indicados na Bibliografia. Acreditamos que a maneira de apresentação dos princ ípios
gramaticais na nossa obra facilitará sobremaneira o trabalho do consulente, o que não se
pode dizer da maioria dos livros consultados. As extensas tabelas incluídas são uma das
vantagens da nossa obra comparativamente às outras.

Um Índice de Assuntos Gramaticais completa esta primeira parte da obra que
esperamos seja de utilidade àqueles que se interessam pela língua páli, ou que desejam
consultá-la ocasionalmente.

PAZ A TODOS OS SERES!
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constituem uma frase. O objetivo de acrescentar “de extensão limitada” presumivelmente
seria para indicar que nós deveríamos distinguir como frases as menores unidades que
podem ser separadas sem quebrar qualquer conexão sintática, desconsiderando as
conexões mais frouxas com o contexto mais extenso. A frase simples é unificada por
relações e concordâncias gramaticais, p.ex., entre o verbo e seu agente e substantivos em
outros casos que relacionam-se à ação, entre substantivos pelo caso genitivo ou por
composição, entre substantivos e atributos pela concordância de caso, às vezes por gênero
e número ou por composição, e assim por diante. Esta pode ser afirmativa ou negativa,
interrogativa, etc., conforme mostrado pelos indeclináveis. Uma frase pode ter um verbo
ou ser nominal, ela pode ter ainda mais de um verbo (p.ex., uma série de verbos
gramaticamente paralelos um ao outro).

Frases mais complexas ou “períodos” podem ser organizados de várias maneiras.
Podemos, grosso modo, distinguir sete elementos principais de construção de período,
como segue:

(1) conjunção (conexão por indeclináveis con juntivos: pág.121),

(2) “parataxe” (conexão pelo pronome anafórico: pág.76),

(3) subordinação (“hipotaxe”, conexão de uma oração relativa a uma — “livre”
—  oração por um pronome relativo ou indeclinável: v. IV.5),

(4) composição (um composto, especialmente um bahubbïhi, equivalente a
uma oração subordinada: v. V.3.1.2(d)),

(5) o verbo infinito (particípios, incluindo construções absolutas, o gerúndio e
o infinitivo podem ser usados para conectar uma ação subordinada a uma
açào principal. Deverá ser notado que a distinção entre particípios e
adjetivos não é absoluta e que algumas palavras listadas como adjetivos
podem funcionar como “predicados” de particípio),

(6) discurso direto (concluído pelo marcador indec linável ti, às vezes iti: v.
III.4.5.5),

(7) encadeamento (por uma palavra repetida, veja exemplos abaixo; outras
formas de paralelismo é usado também).

Todos esses elementos podem ser repetidos e combinados. Com a exceção da
subordinação e encadeamento, eles foram descritos acima. Aqui podemos ver alguns
exemplos para cada um dos casos:

(1) conjunção:– pi (repetido várias vezes, mas com abreviação): te paìhame
pi satthaväse na addasaîsu tiÄaî vä kaììhaî vä udakaî vä, dutiye
pi satthaväse… tatiye pi satthaväse… catutthe pi satthaväse…
pañcame pi satthaväse… — ca (repetido): …iminä tvaî ambho purisa
dhanena attanä ca jïvähi, mätäpitaro ca posehi, puttadärañ ca
posehi, kammante ca payo jehi… —  na ca (repetido): …ekamantaî
nisinno kho äyasmä Säriputto bhagavantaî etad avoca:
evaîpasanno ahaî bhante bhagavati na cähu  (= ca + ahu) na ca
bhavissati na c’etarahi vijjati añño samaÄo vä brähmaÄo vä
bhagavatä bhiyyo ‘bhiññataro yad idam sambodhiyan ti.
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(2) parataxe.– abre com te referindo-se aos caracteres já introduzidos: te taî
satthaî dvidhä vibhajiîsu ekato pañca sakaìasatäni ekato pañca
sakaìasa täni.

(3) subordinação.– ye (pronome): …ye ca tasmiî satthe ahesuî manussä
vä pasù vä sabbe so yakkho amanusso bhakkhesi, aììhikän’ eva
sesesi. — yadä (indeclinável): yadä aññäsi dutiyo satthaväho:
bahunikkhanto kho däni so sattho ti, bahuî tiÄañ ca kaììhañ ca
udakañ ca äropetvä satthaî päyäpesi.

(4) composição.– dvïhatïhapäyäto = “quando…”, série de bahubbïhis no
meio da mesma frase = “quem…”: dvïhatïhapäyäto1 kho pana so sattho
addasä purisaî käèaî lohit akkhiî apanaddhakaläpaî2

kumudamälaî…

1 “quando foram dois ou três dias desde que partiu” (bahubbïhi )
2 “com cabelo desamarrado” (bahubbïhi )

(5) verbos infinitos.– gerúndios, paìissutvä, chaëëetvä: evaî bho ti kho te
satthikä tassa satthavähassa paìissutvä, chaëëetvä puräÄäni t iÄäni
kaììhäni udakäni lahubhärehi sakaìehi satthaî päyäpesuî. —
particípio presente, caramäno : ekaî samayaî bhagavä Mägadhesu
cärikaî caramäno mahatä bhikkhusaîghena saddhiî yena
Khänumataî näma Mägadhänaî brähmaÄagämo tad avasari. —
particípio passado, adhigato: …idha mayhaî brähmaÄa rahogatassa
patisallïnassa evaî cetaso parivitakko udapädi: adhigato me vipulä
mänusakä bhogä, mahantaî paìhavimaÄëalaî abhivijiya
ajjhävasämi. — pp., jäto: jäte kho pana bhikkhave Vipassimhi
kumäre, Bandhumato rañño paìivedesuî: putto te deva jäto, taî
devo passatù ti. — locativo absoluto: o trecho anterior começa com
loc.abs. — pp. bhuttä e infinitivo pariyesituî: …bhuttä kho pana me
mänusakä kämä, samayo dibbe käme pariyesituî. — adjetivo
equivalente a um particípio, päìikaÅkha (neste caso na oração principal):
yävakïvañ ca Ænanda Vajjï abhiÄhaî sannipätä sannipätabahulä
bhavissanti , vuddhi yeva Ænanda Vajjïnaî päìikaÅkhä no parihäni.

(6) discurso direto.– numerosas orações com ti: …kuto bho ägacchasï ti.
amukamhä janapadä ti. kuhiî gamissasï ti. amukaî näma
janapadan ti.

(7) encadeamento.– yävakïvaî repetido muitas vezes em frases paralelas:
…yävakïvañ ca Ænanda Vajjï samaggä sannipatissanti… yävakïvañ ca
Ænanda Vajjï appaññataî na paññäpessanti… yävakïvañ ca Ænanda
Vajjï ye te Vajjïnaî… (DN ii.76-81) — jit’ amhä vata bho ambakäya,
vañcit’ amhä vata bho ambakäya, repetido (veja  DN ii.96-97)  —  No
(5) acima, o exemplo que começa com bhuttä, as palavras kämä… käme
ligam as duas orações. — No DN iii.66-8, pode-se ver formas repetidas ou
contrastantes; encontramos três aoristos “asindéticos”: nisedhesuî…
akaîsu… chindiîsu, de formas contrastantes, com o parágrafo seguinte
fechando com os três futuros verbos correspondentes.
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menores de disciplina e, gradativamente, ampliando-se e aprofundando-se, vindo a
abranger importantes pontos doutrinários, resultando, finalmente, na divisão maior do
budismo em mais de duas dezenas de escolas. Grosso modo, essas escolas podem ser
classificadas em dois grupos principais: o primeiro abarca as escolas mais antigas, a dos
"Anciãos", e veio a ser conhecido por Hïnayäna , "o Pequeno Veículo", nome algo
desdenhoso que lhe foi dado pelo segundo grupo, que denominou a si próprio de Maaiana
(Mahäyäna ), "o Grande Veículo". Enquanto o Maaiana "transbordava" para a China e, via
Coréia, atingia o Japão, penetrava no Tibete e Ásia Central, numa multiplicidade de
escolas e seitas características de cada país, as escolas dos "Anciãos", após um florescimen-
to espetacular, iam gradualmente desaparecendo do solo nativo da Índia (por razões que
não cabe aqui explicar) até não restar nenhuma delas, exceto a escola Theraväda que
sobreviveu em terra alheia. A sobrevivência desta escola deveu-se a um fato histórico
anterior: no século III a.C. o rei Tissa do Ceilão — chamado nas Inscrições de Ashoka de
Tambapanni — enviou uma embaixada ao imperador da Índia, Ashoka. Em resposta,
Ashoka recomendou a religião budista e mandou seu filho, o bikshu Mahinda, à ilha para
instruir Tissa e seus súditos. As tradições e ensinamentos que Mahinda levara eram os da
escola Theraväda ("o ensinamento dos Anciãos") que, posteriormente, estendeu sua
influência a outros países circunvizinhos. Atualmente o Theraväda é praticado em Sri
Lanka (antigo Ceilão), Birmânia, Tailândia e, também, no Laos, Camboja e Vietnã. 

O Theraväda, além de ser a escola budista mais antiga existente, é também a única
que possui o mais completo conjunto de escrituras, o chamado “Cânone Páli”, que
contém na sua forma mais antiga os ensinamentos originais de Buda, e que pelas
estimativas de alguns estudiosos, é tão volumoso quanto aproximadamente doze vezes a
Bíblia completa. Este cânone chama-se também Tipiìaka (em sânscrito Tripitaka), isto
é "as Três Corbelhas", por dividir-se em três grupos: 

(1) Vinaya Piìaka, "Livros de Disciplina", consiste de narrativas concernentes ao
estabelecimento da Ordem (saÅgha) budista e os regulamentos que regem sua vida.
Incidentalmente, contém alguns relatos muito importantes da vida e carreira de Buda como
tal (isto é, “o Iluminado”). 

(2) Sutta Piìaka, “Livros da Doutrina”, que consta de sutras (sutta; em sânscrito,
sùtra) ou “fios (de discurso)”, são diálogos de Buda e de alguns de seus discípulos com seus
conterrâneos, e também discursos de Buda. Está organizado em cinco coleções ou
Nikäyas, a saber: Dïgha Nikäya, Majjhima Nikäya, Saîyutta Nikäya, AÅguttara
Nikäya e Khuddaka Nikäya. 

(3) Abhidhamma Piìaka, de origem mais recente, que contém uma exposição
sistemática do que poderia ser chamado de “psicologia budista” e tratados filosóficos, às
vezes de caráter abstruso, e consiste de sete livros nos quais a doutrina, contida em forma
popular e apologética nos sutras, é abstraída, ampliada (com acréscimos), condensada e
sistematizada, às vezes em listas numéricas e sob cabeçalhos-tópicos.  Exceção a isto é o
livro Katthävatthu, que trata da discussão dos pontos de controvérsia entre as escolas
primitivas de Hïnayäna .

A quinta coleção do Sutta Piìaka acima mencionada, o Khuddaka Nikäya, é uma
coletânea de quinze livros heterogêneos, dos quais talvez os mais importantes e
interessantes sejam as Jätakas ou "Estórias de Nascimento" budistas; o Sutta Nipäta, uma
coleção de diálogos poéticos e peças épicas (provavelmente o mais antigo livro de todo o
cânone); o Udäna ou "Pronunciamentos Solenes de Buda"; e o Dhammapada , que ocupa
o segundo lugar na ordem numérica desta coleção.
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métricas mais longas e elaboradas, e devido à condensação e compactação de que o páli
é capaz, uma estrofe de quatro linhas poderá às vezes cobrir tanto terreno quanto um
soneto ocidental. Alguns destes metros longos têm nas suas quatro linhas tantas sílabas
quantas há num pentâmetro português de oito ou nove linhas.

Outro aspecto da poesia páli, que não pode ser adequadamente igualado numa
tradução em língua ocidental, é a grande riqueza de sinônimos ou quase-sinônimos que o
poeta tem à sua disposição. A palavra "desejo", por exemplo, podera ter no páli mais de
quinze expressões diferentes; e a palavra "lótus" mais de uma dezena.      

Mais um aspecto das obras literárias em páli, tanto em prosa quanto em verso, é o
emprego de palavras ou frases com duplo sentido, e esta língua tem uma capacidade
inigualada para trocadilho em larga escala que não pode ser, obviamente, imitada no
nosso vernáculo.

3. Estágios Históricos da Língua Páli

Quatro estágios da língua páli podem ser distinguidos:

(a) A linguagem dos Gäthäs, i.é. dos versos métricos. Esta é muito heterogênea no
caráter. De um lado, ela contém muitas formas lingüísticas arcaicas; de outro lado, ela
também contém um grande número de novas formações totalmente características do páli,
e, amiúde, elas estão misturadas com formas arcaicas que lhe ocorrem lado a lado, às
vezes num mesmo verso. Em alguns casos as exigências de metrificação provavelmente
determinaram a escolha das formas a serem usadas. Nesses casos, onde versos foram
traduzidos de uma língua antiga para outra mais recente, o uso de formas arcaicas era
particularmente liberal, dado que este permitia uma aproximação mais estreita com o
original. Exemplo de textos de gäthäs canônicos são, entre outros, o Suttanipäta, o
Dhammapada , os Theratherïgathä , os Jätakas, etc.

Não podemos deixar de mencionar aqui a grande variedade e riqueza prosódicas dos
poemas budistas, nos quais podem ser distinguidos cerca de trinta metros diferentes. Os
poemas páli, com suas novas métricas (freqüentemente baseados numa frase musical),
aspectos estilísticos, figuras de alocução e dicção seletas prenunciam a clássica literatura
kavya em sânscrito que aparece mais tarde.

(b) A linguagem da prosa canônica. Esta é mais homogênea e uniforme do que o da
Gäthäs. As formas arcaicas tornam-se menos numerosas e, em parte, desaparecem de
todo. O uso de novas formações não é mais acidental ou arbitrário como no período mais
antigo do idioma, mas é regido por regulamentos mais rígidos.

(c) A prosa mais tardia da literatura pós-canônica, p.ex. o Milindapañha , os grandes
comentários, etc. Esta é baseada na prosa canônica e reflete seu uso artificial e erudito.
A diferença entre o primeiro e o segundo período é, portanto, muito mais grande do que
aquele entre o segundo e o terceiro. Este último é caracterizado pelo uso ainda mais
restrito das formas arcaicas.

(d) A linguagem da poesia artificial mais tardia, que não possui um caráter
homogêneo. Os autores derivaram seu conhecimento da língua e emprestaram
indiscriminadamente formas lingüísticas da literatura antiga e da mais nova, e sua
propensão para arcaismos e sanscritismos variava em casos diferentes.

4. A Literatura Páli

Os primeiros séculos que se seguiram à passagem de Buda viram a culminação de um
processo que levou a cisão às fileiras budistas, começando por discórdias sobre pontos
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6.3  Orações Relativas.

A oração relativa ou subordinada é o mais importante e mais freqüente de todos os
elementos na construção do período no páli. É também o mais complexo e variegado em
estrutura e significado e requer estudo cuidadoso. A indicação formal de tais orações é que
elas abrem com um pronome relativo ou indeclinável, i.é., os pronomes e indeclináveis em
ya- e certos outros indeclináveis que podem ser classificados como relativos: sace, ce
(enclítico), hi (enclítico), seyyathä . Similarmente o adjetivo relativo -yävataka (/-ikä) pode
abrir uma oração relativa. Os usos que regem o pronome relativo (concórdia) foram
mencionados em IV.5 - Oração relativa. Deverá ser notado o duplo relativo que
expressa uma  generalização. As orações subordinadas com indeclináveis, classificadas de
acordo com os indeclináveis que as introduz, são como segue (o uso de demonstrativos
correlativos é razoavelmente livre, e freqüentemente são omitidos de todo):

yaî é o relativo mais geral e “vazio”, e pode servir simplesmente como um
marcador de uma oração relativa (em cujo caso pode ser traduzido como “que”) da mesma
maneira que ti marca o discurso direto. Ele pode introduzir também o discurso indireto
(que, no entanto, é extremamente raro comparado ao direto), uma suposição (parikappa),
uma concessão (anumati), uma causa, ou meramente uma quali ficação (araha, satti)
(comp. o pronome relativo). O tempo optativo aparece como usualmente em casos
hipotéticos (veja III.2.2.3). Exemplos:

anacchariyaî kho pan’ etaî Ænanda, yaî manussabhùto kälaî kareyya,
“mas isto não é surpreendente, Ænanda, que um ser humano tenha que
morrer”.

yaî passanti… brähmaÄä candimasuriye…, pahonti candimasuriyänaî
sahavyatäya maggaî desetuî, “enquanto que os brâmanes… vêem o
sol e a lua…, podem eles ensinar o meio de união com o sol e a lua?”

yaî taî jätaî… taî vata mä palujjï ti, n’ etaî ìhänaî vijjati, “isto que
é nascido… que não venha a se decompor (lit.: deveras não deixe
decompor-se! — discurso direto) é impossível”.

ìhänaî kho pan’ etaî Kassapa  vijjati, yaî viññù… evaî vadeyyuî…,
“mas existe o caso, Kassapa, que pessoas discernentes… possam dizer
assim…”.

yaî pi bho samaÄo Gotamo Campaî anuppatto… atith’ amhäkaî
samaÄo Gotamo, “e dado que, senhor, o asceta Gotama chegou em
Campä… o asceta Gotama é nosso hóspede”.

yaî sukho bhavaî taî sukhä mayaî, “se o senhor está feliz nós estamos
felizes”.

Algumas combinações de yaî (= yad) com outros indeclináveis podem ser
exemplificadas brevemente:

yad agge (= “desde que”, “desde o dia em que/quando”): yad agge ahaî
Mahäli bhagavantaî upanissäya viharämi, na ciraî tïÄi vassäni,
dibbäni hi kho rùpäni passämi… no ca kho dibbäni saddäni suÄämi,
“Mahäli, desde que eu tenho vivido dependendo (como pupilo) do
Afortunado, cerca de três anos, embora eu tenha visto formas divinas
(visões: rùpaî é aplicado a qualquer objeto visual)… eu não ouvi sons
divinos…”.
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yad idaî (= tal como, quão, isto é, a saber” — identificação ou especificação):
akaraÄïyä va… Vajjï raññä… yad idaî yudhassa, “os Vajjïs… são
realmente invencíveis (‘impossível’) pelo rei… a saber, pela guerra”.
cirassaî kho bhante bhagavä imaî pariyäyaî akäsi yad idaî idh’

ägamanäya, “após longo tempo/finalmente, senhor, o Afortunado
tomou (‘fez’) este percurso, a saber  vir aqui”.
(cirassaî, indeclinável: “finalmente, após longo tempo”)

yathä é o relativo mais geral e vazio após yaî, mas com um sentido consecutivo e
aquele de maneira, ou às vezes de comparação, razão, ou propósito:

yathä te khameyya tathä naî vyäkareyyäsi, “conforme te aprazer
(conforme queres) assim podes explic á-lo”, “podes exp licá-lo conforme te
agradar”.

yathä bhante devatänaî adhippäyo, tathä hotu, “que seja conforme os
devas desejarem, senhor!”

yathä… vyäkaroti taî… äroceyyäsi, “deves informar (-me)… como ele o
explica”.

atthi paìipadä yathä paìipanno sämaî yeva ñassati, “há um meio que
seguindo-o alguém descobrirá por so mesmo”.

yathä va pan’ eke bhonto samaÄabrähmaÄä… evarùpaî
bïjagämabhùtagämasamärambhaî anuyuttä viharati… iti evarùpä
bïjagämabhùtagämasamärambhä paìivirato samaÄo Gotamo, “mas
enquanto, senhores, alguns ascetas e brâmanes… vivem praticando tal
destruição (samärambho , “empreendimento”, “lançar mão de”) de seres
vivos (bhùtagämo) e plantas (bïjagämo)… assim o asceta Gotama abstém-
se de tal destruição de seres vivos e plantas” (evarùpa = evaîrùpa, “de
tal tipo” — composto bahubbïhi, v. ....).

yathä nu kho imäni bhante puthusippäyatanäni… sakkä nu kho bhante
evam evaî diììhe va dhamme sandiììhikaî sämaññaphalaî
paññäpetuî, “Senhor, como esses muitos (puthu, “muito, variado”)
circulos-de-ofício (homens de vários ofícios)… é possível, Senhor, declarar
da mesma maneira um fruto visível da vida de asceta no mundo
(dhammo)?”.

tena hi bho mama pi suÄätha, yathä mayam eva arahäma taî bhavantaî
Gotamaî dassanäya upasaîkamituî, “agora escutam a mim,
como/porque nós deveríamos (eva = somos nós que deveríamos) ir ver o
honrado Gotama”.

pahoti me samaÄo Gotamo tathä dhammaî desetuî yathä ahaî imaî
kaÅkhädhammaî pajaheyyaî, “o asceta Gotama pode me ensinar o
Darma de modo que (ou: de tal amneira que) eu possa renunciar esse
elemento/idéia de dúvida (kaÅkhä)”.

Os relativos restantes são mais especializados em significado:

seyyathä  introduz um símile:

atha kho bhagavä seyyathä pi näma balavä puriso… bähaî pasäreyya…
evaî evaî… pärimatïre paccuììhäsi, “então o Afortunado, assim como
um homem forte… possa estender seu braço, assim mesmo… ele surgiu
na margem do outro lado”.
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(m) As regras de pontuação são diferentes em páli e em português. Na maioria das
edições páli, existem muito poucas vírgulas assim como nem sempre há separação entre
cada palavra e palavra. P.ex. ghäÄasamphassapaccaya (= ghäÄa+samphassa+paccaya).
Nos manuscritos páli, fala/locução direta e outras citações são marcadas somente por um
ti após a última palavra, mas, em algumas edições européias, marcas de citação são
adicionadas. Páli tem a palavra ca para indicar “e”, mas esta é freqüentemente omitida e
a coordenação terá que ser deduzida a partir do contexto. P.ex. loke. . . . pajäya “no
mundo. . . . e dentre o gênero humano”. Às vezes, nem há necessidade de traduzi-la, uma
vez que ela meramente indica uma conexão com o que foi dito antes.

(n) Páli não tem equivalente ao nosso verbo “ter”. A idéia poderá ser expressa por
vários meios, como, p.ex., atthi + dativo ou genitivo “há/existe (para mim)”. Ex.: mama
dve puttä santi, “há para mim dois filhos = eu tenho dois filhos”.

(o) A ordem normal das palavras num texto em prosa é: agente — atributo — paciente
— ação; assim, o verbo está colocado usualmente no fim da frase. Adjetivos usualmente
precedem os substantivos que eles qualificam, exceto quando vários adjetivos qualificam
um único substantivo.

(p) Páli é uma língua indo-européia do tronco indo-iraniano, mui proximamente
relacionada ao sânscrito, a língua literária mais importante da antiga Índia (mas,
aparentemente, não derivada desta); de fato, diz-se que o relacionamento entre ambas é
como o que existe entre o latim e o italiano. Suas similaridades a outras línguas indo-
-européias, o português por exemplo, não se torna patente de imediato, mas poderá ser
inferido de paralelos como: me = "por mim", supa = "sopa", nava = "novo", vamati =
"vomitar", etc. 

(q) Ela tem um rico sistema flexional,  embora menos que o sânscrito, e uma estrutura
gramatical de um tipo similar ao latim e grego clássicos.      

Os substantivos e adjetivos têm oito diferentes casos, por meio dos quais são
expressas relações que usualmente teriam de ser interpretadas por meio do emprego de
preposições, p.ex. tassa "a ele" (dativo), agginä "por meio do fogo" (instrumental), tasmiî
samaye “naquele/nesse tempo” (locativo). O verbo tem terminações especiais para
diferentes pessoas: asmi “eu sou”, atthi “ele é”, etc. Os tempos e modos são formados
através de modificações da raiz.

Adicionalmente, ela desenvolveu uma capacidade notável para construir compostos
nominais e expressões absolutas, que são usadas para expressar fatos e circunstâncias
subordinadas; estes são freqüentemente usados em poesia e às vezes com muita
efetividade. Por exemplo, disvä “tendo visto”; gate, ìhite  “seja quando anda, quando fica
de pé”, literalmente “em (ele) sendo ido, pôsto de pé (ou perpendicularmente)” (locativo);
dukkha-nirodha-gäminï-paìipadä , lit. “o caminho indo à cessação do sofrimento”; na
estrofe 39 do Dhammapada  a palavra puññapäpapahïnassa (puñña + päpa +
pahïnassa) equivale a: "o bem + (e o) mal + que tenha abandonado"; ou na estrofe 183,
sacittapariyodapanaî (sa + citta + pariyodapana ), que equivale a "seu próprio +
coração + purificação''. Amiúde, isto dá à impressão verbal do original um sentido
apropriado ao conteúdo, como movimento, tranqüilidade, etc., que não pode ser imitado
por quaisquer meios formais comparáveis, num idioma como o português ou o inglês.
Construções desse tipo às vezes requerem análise cuidadosa a fim de entendê-las
corretamente.

(r) Vejamos agora umas poucas características do páli conforme se refletem na poesia.

 Uma singular estrofe em páli tem capacidade suficiente para conter uma figura
poética que em língua européia requereria muito mais versos. Deveras, no caso de
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2. Caracter ísticas da L íngua Páli

A língua páli não é considerada uma língua difícil. A gramática é rica em flexões, mas não
tão rica quanto em muitas outras línguas; e flexões são, às vezes, de grande auxílio. Mas,
num principiante esse idioma poderá deixar uma impressão “estranha” e assaz pesada, a
razão sendo, principalmente, diferenças sintáticas entre seu próprio idioma e o páli. Uma
boa tradução em português amiúde deverá ser construída de uma maneira radicalmente
diferente. A seguir damos algumas dessas diferenças.

(a) Em páli não existem artigos definidos ou indefinidos; ocasionalmente um pronome
adjetivo demonstrativo (ta “isto”) e o numeral de “um” (eka “um”) são usados para esses
propósitos (ambos tomam o gênero, número e caso do substantivo que eles qualificam).

(b) Os pronomes pessoais não são usados como sujeitos do verbo, exceto quando
enfatizados, porque a pessoa é indicada por meio das terminações.

(c) A cópula (i.é. as diferentes formas do verbo “ser”) é usualmente omitida. Nós
dizemos, por exemplo, “isto é sofrimento”, mas, em páli, seria idaî dukkhaî, (“isto
sofrimento”) sem atthi. “Nosso mestre é venerável” é escrito como Satthä no garu, sem
o atthi.

(d) O verbo usualmente é colocado no fim da frase.

(e) O páli freqüentemente prefere um substantivo onde nós esperaríamos ver um
verbo, uma oração temporal ou coordenada, etc. Existem frases que são construídas de
grande número de substantivos. Por exemplo, na terceira Nobre Verdade, a pergunta “e
o que é a nobre verdade acerca da cessação do sofrimento?”, é respondida por Yo tassä
yeva taÄhäya  asesa-viräga-nirodho cägo paìinissaggo mutti anälayo, “Justamente a
completa impassividade à, e a cessação dessa mesma sede, a renúncia a ela e seu
abandono, a libertação e a independência dela” —, a frase é construída só de substantivos.
“Após transcender o” é expresso por um substantivo no ablativo samatikkamä. 

(f) Amiúde uma distinção clara não é feita entre diferentes classes de palavras e entre
diferentes funções gramaticais. Substantivos são, às vezes, usados como adjetivos; casos
ou desinências poderão receber funções atípicas numa frase; e, às vezes, se uma forma
verbal deverá ser interpretada como passiva ou ativa, terá que ser deduzida do contexto.

(g) Orações subordinadas não são muito comuns em páli. Subordinação é freqüente-
mente expressa por meio de expressões absolutas, palavras compostas e particípios.

(h) Palavras compostas são muito comuns em páli. Elas poderão ser muito complexas
e terem funções numa frase que são impossíveis em português. Elas terão que ser
estudadas com muito cuidado.

(i) O páli prefere, freqüentemente, expressões negativas que, no entanto, têm
significados positivos. P.ex. a-vippaìisära, “livre de má consciência”; avyäpäda , “não-
violência” (= bondade); avihiîsä, “livre de crueldade” (= compaixão), amataî,
"não-morte".

(j) Em páli alguns tipos de expressões passivas são muito comuns, especialmente
particípio passado e particípio futuro passivo.

(k) Em português, as palavras “e” e “se” são sempre colocadas no início da frase,
enquanto que no páli seus equivalentes ca e ce são sempre colocadas na segunda posição;
p.ex. katamañ ca, “e o que”. Algumas outras palavras têm a mesma posição enclítica na
sentença: vä “ou” hi “porque”, (a)pi “mesmo que”.

(l) Em conversação, o interlocutor usualmente apela para o ouvinte por meio de
vocativo, p.ex. bhikkhave “bikshus!” (monge-mendicante budista).
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sace introduz uma condição, concessão ou hipótese (observe o uso dos tempos
e modos e as notas abaixo):

sace te agaru, bhäsassu, “se não (é) a ti importuno/embaraçoso, fala”.
sace… yäceyyäsi… atha… adhiväseyya, “se tu perguntares (requerer, yäcati

[I])… então… ele poderia aceitar”.
sace kho ahaî yo yo… ädiyissati tassa tassa dhanam anuppadassämi,

evam idaî adinnädänaî pavaëëhissati, “se eu conceder dinheiro a
quem quer que toma…, desta maneira este roubo aumentará”.

sace na vyäkarissasi, aññena vä aññaî paìicarissasi, tuÄhï vä bhavissasi,
pakkamissasi vä; etth’ eva te sattadhä muddhä phalissati, “se tu não
explicares, ou te esquivares (paìi-carati [I]) irrelevantemente, ou estás
silencioso, ou vais embora; tua cabeça se partirá em sete aqui mesmo”.

sace pana tumhäkaî… evaî hoti… tiììhatha tumhe, “se tu… pensas
assim… não te incomodes”.

sace agäraî ajjhävasati, räjä hoti… sace kho pana… pabbajati, arahaî
hoti…, “se ele vive em casa será um rei… mas se vai para a vida sem-casa
será um arahant…”.

ce (enclítico) é similar:

ito ce pi so… yojanasate viharati, alam eva… upasaîkamituî, “mesmo
que ele… viva a cem léguas daqui, é próprio… aproximar-se”.

te ce me evaî puììhä ämo ti paìijänanti, “se eles são questionados assim
por mim eles admitem ‘sim’”.

taî ce te purisä evam äroceyyuî… api nu tvaî evaî vadeyyäsi, “então
se homens forem te informar… tu falarias assim…?”.

ahañ ce va kho pana… abhivädeyyaî, tena maî sä parisä
paribhaveyya…, “mas se eu… for cumprimentar, esta assembléia poderia
desprezar-me por isso”.

yadi, “se, seja, quer, ou”, é associado em significado com sace:

taî kim maññasi mahäräja, yadi evaî sante hoti vä sandiììhikaî
sämaññaphalaî no vä, “então o que pensas, grande rei, se, isto sendo
assim, é isto um fruto visível da vida de asceta ou não?”.

jänähi yadi vä taî bhavantaî Gotamaî tathä santaî yeva saddo
abbhuggato yadi vä no tathä, yadi vä so bhavaî Gotamo tädiso yadi
vä na tädiso, “aprenda se o relato disseminado acerca do honorável
Gotama é verdadeiro, ou se não verdadeiro, se esse honorável Gotama (é)
este tipo ou não este tipo”.

yaî yad eva parisaî upasaîkamat i, yadi khattiyaparisaî, yadi
brähmaÄaparisaî, yadi gahapatiparisaî, yadi samaÄaparisaî;
visärado upasaîkamati, amaÅkubhùto, “a qualquer assembléia que ele
possa ir, seja da nobilidade, dos brâmanes, dos donos de casa, dos ascetas
— ele aproxima-se confiantemente e desavergonhado”.

Notas sobre os tempos e modos.  Dos exemplos acima parece que se a
condição, etc., e seu resultado são puramente hipotéticos (do ponto de vista do orador ou
narrador) os verbos em ambas as orações relativas e principal serão no optativo. Se o
resultado for considerado certo os (tempos “indicativo”) presente e futuro são usados: o
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presente para uma “verdade eterna” (resultado que é sempre verdadeiro ou certo) e o
futuro para um caso particular (que é certo, mas que poderá não sê-lo sob circunstâncias
diferentes), o mesmo tempo sendo usado em ambas as orações. Variações sobre esta
última construção são o uso de outros tempos ou verbos infinitos no lugar do presente se
a oração principal for uma injunção ou comando ou desejo (imperativo), se houver uma
construção infinita especial (tal como alaî com o infinitivo acima, expressando uma
injunção), ou se um particípio passado é usado para expressar a condição,
presumivelmente reconhecendo ou enfatizando que a ação antecedente está completada
(“presente-perfeito”) antes da ação resultante se efetivar. Com yadi o tempo presente (ou
presente ou particípio passado ou uma oração nominal) é usado, porque a disjunção como
um todo é certa (uma alternativa pelo menos, e até todas as alternativas sendo verdadeiras).

yadä indica tempo e/ou uma condição, neste último caso com o uso de tempo
verbal já anotado:

yadä aññäsi… satthaî päyäpesi, “quando ele soube… fez a caravana partir”.
yadä aññäsi… atha… pakäsesi, “quando soube… então… ele mostrou”.
yadä bhagavä tamhä samädimhä vuììhito hoti , atha mama vacanena

bhagavantaî abhivädehi, “quando o Afortunado tenha saído daquela
concentração, então saúda o Afortunado com minhas palavras (‘fala’).

yadä… nikkhamati… pätubhavanti, “quando… ele parte… eles aparecem”.
yadä… nikkhamati, tadä… kampati, “quando… ele parte… isto estremece”.

(os dois acima são construções semelhantes com ou sem o correlativo
tadä, que evidentemente é opcional)

yadä… passeyyäsi… atha me äroceyyäsi, “se/quando… tu venhas a ver…
então tu deves me informar”.

yato usualmente introduz uma causa, às vezes o lugar de origem:

yato kho Väseììhä sattä… upakkamiîsu par ibhuñjituî, atha tesaî
sattänaî sayampabhä antaradhäyi, “porque, Väseììhas, seres caíram
em cima… para comer, então a autoluminosidade daqueles seres
desapareceu”.

yato kho bho ayaî attä… vinassati, na hoti param maraÄä , ettävatä kho
bho ayaî attä sammä samucchinno hoti, “dado que, senhor, esta
alma… perece completamente, não é após a morte, a este ponto, senhor,
esta alma veio a ser aniquilada completamente”.

yato… brähmaÄo sïlavä ca hoti… sammä vadeyya, “dado que… um
brâmane está bem comportado… ele poderia corretamente dizer”.

yato… bhikkhu averaî avyäpajjhaî mettacittaî bhäveti… ayaî vuccati
Kassapa bhikkhu samaÄo iti, “dado que… um bikshu desenvolve um
coração de bondade-afetuosa, sem ódio, não-violento… este bikshu,
Kassapa, é chamado um asceta (filósofo)…”.

yato kho bho ayaî attä… paricäreti, ettävatä… patto hoti, “dado que,
senhor, esta alma… goza a si mesma, a tal ponto ela tem atingido…”.

yato ca candimasuriyä uggacchanti yattha ca ogacchanti…
anuparivattanti, “onde o sol e a lua surgem e onde eles se põem… eles
(brâmanes) para lá se viram”.

yasmä, “porque, pela razão de, dado que, desde que”, é um sinônimo de yato
raramente usado. Ele é usado com o correlativo tasmä:
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I - INTRODUÇÃO: A LÍNGUA PÁLI E A LITERATURA CANÔNICA

1. A Origem da Língua Páli

Páli é conhecida principalmente como a língua do budismo Theraväda. A palavra päèi
significa “texto”, e a língua é “a língua dos textos”. Muito pouco é conhecido de suas
origens. Não sabemos onde exatamente ela era  falada ou se origina lmente ela era uma
língua falada de todo. A antiga tradição ceilonense diz que o próprio Buda falava mägadhï
e que essa língua era idêntica ao páli. O Buda havia nascido em Kapilavastu, uma cidade
no Nepal, e ele passou a maior parte de seu tempo de vida nos reinados de Mâgadha,
Kosala, Vatsa e Vajji, todas elas próximas do Ganges. Portanto, é provável que ele tivesse
falado mägadhï e talvez outro dialeto indiano também. No entanto, nós sabemos que o
mägadhï, embora um dialeto relacionado, diferia do páli em muitos aspectos, e a origem
do páli é agora procurada em outras partes do norte da Índia. Seja como for, há décadas
que esta questão é debatida pelos estudiosos, sem que tenha havido, até agora, algum
consenso a respeito disso.

Não sabemos se o ensinamento budista foi alguma vez escrito em mägadhï. A arte
da escrita não era usada até alguns séculos após a passagem de Buda. O que nós sabemos
ao certo é que a literatura budista canônica tem sido preservada em Ceilão, escrita em páli,
e que essa língua permaneceu  durante séculos como a língua usada pela comunidade de
bikshus (monge-mendicante budis ta): comentários e tratados budistas foram escritos em páli
durante séculos, assim como tratados históricos. Como e quando a língua veio parar no
Ceilão não é conhecido: deve ter sido uma língua do norte da Índia, e pode ter sido
introduzida no Ceilão ligada a alguma atividade missionária. De fato, as crônicas históricas
nos contam que o famoso rei Ashoka (circa 274-234) teria mandado seu filho Mahinda
à ilha numa missão religiosa parecida (v. “I.4. A Literatura Páli”). 

A língua páli tem sido usada também como uma língua falada nos mosteiros (viharas);
é possível encontrar hoje no Ocidente muitas pessoas, além de estudiosos, que conhecem
essa língua, mesmo que não consigam usá-la como língua falada. O interesse na literatura
e língua páli tem aumentado gradativamente no Ocidente durante as últimas décadas, e
o Cânone Páli tem sido publicado tanto em páli quanto em traduções (a maior parte foi
publicada em páli e inglês pela Pali Text Society de Londres; já existem duas edições mais
completas em páli disponíveis em CD-ROM e publicadas por entidades tailandesas e
indianas).

O interesse pelo budismo no Ocidente tem sido grande: sua concepção dinâmica do
homem, sua análise da psicologia humana, sua atitude empírica e antimetafísica, sua
tolerância, seu requisito para um desenvolvimento pessoal —, tudo isso deixou uma
profunda impressão sobre a mente ocidental. Jainismo, outra religião dos tempos de Buda
e que também produziu uma extensa literatura escrita num dialeto parecido, não atraiu
tanta atenção quanto o budismo. Para ser exato, a literatura páli expressa somente o
ensinamento de uma das várias seitas budistas (Theraväda, “o ensinamento dos anciões”).
Escrituras pertencentes a outras escolas, especialmente as de Maaiana, são conhecidas em
outras línguas: sânscrito, tibetano, chinês, japonês, etc. Hoje já é consenso entre a maioria
dos estudiosos de que o budismo páli preservou as idéias originais de Buda; as escolas
Maaiana aceitam isso, mas argumentam que Buda teria ensinado doutrinas esotéricas
também, que passaram de mestre para discípulo, e que esses ensinamentos são expressos
nos escritos Maaiana.
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yasmä ca kho Kassapa aññatr’ eva imäya mattäya… sämaññaî vä hoti
brahmaññaî vä dukkaraî sudukkaraî, tasmä etaî kallaî
vacanäya: dukkaraî sämaññaî… ti, “e dado que, Kassapa, à parte
deste meramente (‘esta medida’)… a profissão de filosofia (= ascetismo) ou
a profissão de bramanismo (é) uma empresa árdua, uma empresa muito
árdua, portanto é apropriado dizer: ‘A profissão de filosofia é uma
empresa árdua…’”.

hi  também usualmente introduz uma causa ou razão (mas é enclítico), embora
esse sentido seja às vezes impreciso, estendendo-se à adução de um fator relevante; as
orações hi geralmente seguem suas orações principais, e uma série de tais orações hi
podem ser aduzidas:

suppaìipann’ attha märisä… mayam pi hi märisä evam pi paìipannä
ekantasukhaî lokaî upapannä, “estejais praticando o bem, caros
senhores,… porquanto nós, caros senhores, assim praticando nascemos
num mundo de extrema felicidade”.

äroceyyäsi , na hi tathägatä vitathaî bhaÄanti, “tu deves informar (-me —
do que ele diz), porque os Tathägatäs não falam inverdades”.

acchariyaî vata bho abbhutaî vata bho puññänaî gati puññänaî
vipäko; ayaî hi räjä… manusso, aham pi manusso; ayaî hi räjä…
paricäreti devo maññe, aham pan’ amhi ‘ssa däso…, “surpreendente,
parece-me (isto é um solilóquio), maravilhoso, parece-me, o destino dos
méritos, o resultado dos méritos; porquanto este rei… é um homem, eu
também sou um homem; porquanto este rei… regala-se como se fosse um
deva, mas eu sou seu escravo…”.

…sabbapäÄabhùtahitänukampï viharatï ti; iti vä hi… vaÄÄaî vadamäno
vadeyya, “‘…ele vive compassivo para com o bem-estar de todos os seres
vivos’; ou assim, por exemplo,… ele pode falar, falando elogio”.

yäva (a oração yäva freqüentemente segue sua oração principal):

yäv’ assa käyo ìhassati täva naî dakkhinti devamanussä, “enquanto seu
corpo subsiste, devas e homens o verão”.

tasmät iha Cunda yaî vo mayä cïvaraî anuññätaî, alaî vo taî yävad
eva sïtassa paìighätäya…, “portanto, neste caso, Cunda, o manto que
é-lhe permitido por mim é suficiente para ti enquanto ele mantém afastado
o frio…” (lit.: para manter afastado, paìighäto, do frio, sïtaî).

na täva bhagavä parinibbäyissati na yäva bhagavä bhikkhusaîghaî
ärabbha kiñ cid eva udäharati, “o Afortunado não entrará no nirvana
final enquanto o Afortunado tem algo para promulgar acerca da
comunidade dos bikshus”.

na täva… pajjalissati yäva… na vandissati, “isto não irá iluminar enquanto…
ele não prestar respeito…”.

yävakïvaî:

yävakïvaî… samaggä sannipatissanti… vuddhi yeva Ænanda Vajjïnaî
päìikaÅkhä…, “enquanto… eles reunem-se unidos… somente progresso
dos Vajjïs (é) provável, Ænanda,…”.
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yävatä:

yävatä Ænanda ariyaî äyatanaî… idaî agganagaraî bhavissati,
“Ænanda, tão longe quanto a esfera ariana (estende-se)… esta será a
suprema cidade”.

yattha :

yattha Himavantapasse… tattha  väsaî kappesuî, “onde do lado do
Himälaya… lá eles arranjaram um lugar de moradia”.

yattha sïlaî tattha  paññä, yattha paññä tattha sïlaî, “onde há virtude  lá
existe sabedoria, onde há sabedoria lá existe virtude”.

te… jäneyyuî yatth’  ime cattäro mahäbhùtä aparisesä nirujjhanti, “eles…
pode  ser que saibam onde estes quatro elementos absolutamente findam”.

yattha pan’ ävuso sabbaso vedayitaî n’ atthi, api nu kho tattha asmï ti
siyä, “mas onde, senhor, experiência é completamente ausente (“não”),
haveria ali o pensamento ‘eu sou’?”.

mayaî… na jänäma yattha vä brahmä yena vä brahmä yahiî vä brahmä,
“nós… não sabemos onde o Brahmä está ou de que jeito o Brahmä é ou
onde o paradeiro do Brahmä é”.

yena (comp. o último exemplo):

yena Näèandä tad avasari, “ele foi para baixo para (= em direção à) Näèandä”.

Adjetivo relativo:

yävataka (feminino -ikä):

yävatikä yänassa bhùmi yänena gantvä, yänä paccorohitvä,…
upasaîkami, “tendo ido por carruagem tão longe quanto (havia) chão
para carruagem, tendo apeado da carruagem… ele aproximou-se”.

6.4 Exemplos de Frases Complexas.

Exemplos de combinação de vários elementos numa frase ou período mais extenso:

yathä kathaî pana te mahäräja vyäkaîsu, sace te agaru, bhäsassu (duas
orações subordinadas; o todo conectado ao seu contexto mais amplo, o
diálogo, por pana)

kin nu Säriputta ye te ahesuî atïtam addhänaî arahanto
sammäsambuddhä, sabbe te bhagavanto cetasä ceto paricca viditä,
evaîsïlä te bhagavanto ahesuî iti pi, evaîdhammä evaîpaññä
evaîvihärï evaîvimuttä te bhagavanto ahesuî iti pï ti (oração
subordinada e duas orações de discurso direto com iti; o todo é discurso
direto interrogativo)

yadä aññäsi dutiyo satthaväho bahunikkhanto kho däni so sattho ti
bahuî tiÄañ ca kaììhañ ca udakañ ca äropetvä satthaî päyäpesi
(oração subordinada contendo uma oração de discurso direto, seguida de
oração infinita com gerúndio e oração principal: as orações aqui, como
freqüentemente em manuscritos e edições impressas, não estão separadas
por pontuação)

 FUNDAMENTOS da

GRAMÁTICA PÁLI



Gr.Dic - 14

Vidyabhushan, N.Ch. — A Pali Grammar (Delhi, Antiquarian Book House, 1983)

Warder, A.K. — Introduction to Pali, 3rd ed. (Oxford, The Pali Text Society, 1999)

Warder, A.K. — Pali Metre (London, The Pali Text Society, 1967)
Yamazaki, M. et al. — Indexes to the Dhammapada (Oxford, The Pali Text Society, 

1995)

]

Gr.Dic - 155

yadä bhagavä aññäsi Kùìadantaî brähmaÄaî kallacittaî muducittaî
vinïvaraÄacittaî udaggacittaî pasannacittaî, atha yä Buddhänaî
sämukkaîsikä dhammadesanä taî pakäsesi: dukkhaî, samudayaî,
nirodhaî, maggaî (oração subordinada contendo uma série de
bahubbïhis, com a oração principal contendo uma outra oração
subordinada; as quatro últimas palavras especificam o taî)

Channo Ænanda bhikkhu yaî iccheya taî vadeyya, so bhikkhùhi n’ eva
vattabbo na ovaditabbo1 na anusäsitabbo (duas orações interligadas por
parataxe, a primeira contendo uma oração subordinada, a segunda uma
“cadeia” de particípios futuro passivos equivalentes a uma fieira de verbos
“paralelos”)

1  Particípio futuro passivo de ovadati (I), “admoestar, aconselhar”.

cirapaìikähaî bhante bhagavantaî dassanäya upasaîkami tukämo, api
ca devänaî Tävatiîsänaî kehi ci kehi ci kiccakaraÄïyehi vyävaìo
evähaî näsakkhiî bhagavantaî dassanäya upasaîkamituî
(conjunção, e construções infinitas dependendo de um verbo principal).

6.5 Ordem.

A ordem normal das orações é que uma oração subordinada preceda sua oração
principal. Inversão desta ordem, a exemplo da ordem das palavras, pode ser usada para
enfatizar as palavras assim colocadas em primeiro lugar. Por exemplo:

tassa te ävuso läbhä, tassa te suladdhaî, yassa te tathägato pacchimaî
piÄëapätaî bhuñjitvä parinibbuto, “é um ganho para ti, senhor, foi
bem obtido por ti, que o Tathägata tenha atingido o nirvana final após
comer tua última oferta de esmola” (läbhä pode ser tomado como uma
forma de indeclinável ou como plural) — aqui ao invés de uma declaração
simples de que a circunstância é um ganho, nós temos uma asserção
emotiva (intencionada a tranqüilizar o interlocutor) enfatizando as palavras
läbhä e suladdhaî.

A ordem da oração é invertida quando a frase inteira é interrogativa:

katame ca pana te bhikkhave dhammä gambhïrä… ye tathägato…
pavedeti, “agora, bikshus, quais são aqueles ensinamentos profundos…
que o Tathägata… torma conhecidos?”

Com relação à ordem de palavras (v. pág. 19) (ìhäna, “posição”) podemos
acrescentar aqui duas regras.

Vocativos são usualmente colocados em segundo, como enclíticos, exceto quando
seguem um ou mais enclíticos (como nos dois exemplos acima c itados). Eles nunca são
iniciantes de frase ou oração, mas poderão ser deslocados ao final da oração, como na
frase citada anteriormente:

anacchariyaî kho pan’ etaî Ænanda, yaî manussabhùto kälaî kareyya

que é também um exemplo de inversão retórica de ambos as ordens de oração e de
palavra, enfatizando a palavra anacchariyaî. Aqui talvez a conexão estreita entre etaî
e anacchariyaî (= “isto não é surpreendente”), ou mais provável o fato de que etaî
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como correlativo (com yaî) normalmente seria inicial, desloca Ænanda ao final (os dois
enclíticos ocupam a segunda posição na oração invertida).

O comprimento das palavras (número de sílabas) pode decidir a ordem das palavras
quando isto não é determinado por outras razões (como numa fieira de palavras paralelas
gramaticamente):

taî jätaî bhùtaî saÅkhataî palokadhammaî, “aquilo que é nascido,
vindo a ser, condicionado, sujeito à lei da decadência”

atïtänäga tapaccuppanna , “passado, futuro e presente”.

7. Versificação 

Para esta parte, remetemos o leitor ao nosso estudo sobre este tema publicado no
livro “Dhammapada — A senda da virtude”, publicação da Palas Athena, São Paulo, 2000.
Veja: Apêndice II - A Metrificação Páli e o Dhammapada, pág. 296 seg.

]
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num. numeral

num.card. numeral cardinal

opos. oposição, oposto

orig. originalmente

opt. optativo

pal. palavra

p.anal. por analogia

paral. paralelamente
p. particípio

part. partícula
pass. passado; passivo

perf. perfeito
pess. pessoa; pessoal

p.ex. por exemplo
p.ext. por extensão
pl. plural
poét. poético
poss. possessivo

pot. potencial = optativo

pp. particípio passado

p.pot. particípio potencial

p. pr. particípio presente (= ger. 
ou ger. composto)

pr., pres. presente

prec. precedente, precedido de

pred. predicado, predicativo

pref. prefixo
prep. preposição

pret. pretérito

pron. pronome; pronominal

q.v. queira ver

rad. radical

ref. referência

refl. reflexivo
reg. regular

rel. relativo

s., subst. substantivo

s. 2g. s. de 2 gêneros

sâns. sânscrito
sinôn. sinônimo
sing. singular

subj. subjuntivo

subord. subordinativa

suf. sufixo

suf.nom. sufixo nominal
suf.verb. sufixo verbal
superl. superlativo

superl.abs. superl. abs. sintético
       sint.

s.v. sub voce (na palavra)

tb. também

tt. termo técnico

ttg. tt. em gramática

usual. usualmente

v. verbo 

v. veja
var. variante
v.aux. verbo auxiliar
v.bit.i. v. bitransitivo indireto
v.i. verbo intransitivo

v.impess. verbo impessoal

v.lig. verbo de ligação

voc. vocativo (caso)

v.pron. verbo pronominal
vs versus

v.t. verbo transitivo
v.tb. veja também

v.t.d. v. transitivo direto
v.t.d.i. v. transitivo direto e indire-

to

v.t.i. v. transitivo indireto

Símbolos:
O representa a palavra principal, 

p.ex., acela > acelaka = Oka;
acira > aciraî = Oî; ahiî
sä > ahiîsäya = Oäya; ahita
> ahitäni = Oäni

(–O) indica que a pa lavra principal,

(O–) pode ser antecedida ou seguida
de outra palavra: ajjhatta (O–) 
> ajjhatta + santi = Osanti, 
etc.

û, â, indica que a vogal é curta: u,
etc. ou longa: ù.

Gr.Dic - 157

Índice de Assuntos Gramaticais

Número em negrito indica a página onde o assunto tem tratamento principal

A

-a 47, etc., v. “g radação vogal”
-ä- 58, etc., v. “gradação vogal”
abreviação 123
abhabba (p. negativo, fut.passivo) 88,

92
e o dativo 45

abhi (prefixo) 39, 88, 94, 115
abhiñña 49
ablativo (caso) (pañcamï, nissakka,

apädäna ) 47, 68
com indeclináveis 49
com o verbo vutthahati, vutthäti

49
comparação 49, 68 
de causa 48
de pron., em -asmä 48
e o instrumental 47 
uso do 47
sufixo -to 47, 49

acento
de intensidade 26
som e, sistema de 23

acusativo (caso) (dutiyä, upayoga) 42
adverbial 42, 120

addhan, decl. 65
aëëhateyya 73
aëëho 73
adjetivo(s) (caso) (guÄanäma) 19, 58,

143-5
casos, uso dos 41
comparação 68

sufixos de: tara, ito, i(ï)ya,
i(ï)yya, iììha 68

composto com verbo 122
decl. de fem. em -i, -ï 61
decl. de m. em -u 61
decl. de fem. em -u, -ù 62
decl. em -vant, -mant, -nt (-ant) 63
e subst., casos, Tabela III.1.4.1 52
femininos em -ï 71
ordem na frase 58
p.fut.passivo usado como 92-3
pp. usados como 91-2

p.pres. usados como 90
possessivos, decl. em -in 66
pronominal 79
relativo 154
secundários 70

adnominal 46
advérbio(s) 116

formação de 117
tipos de 116

adverbial 118
adversativo 121
afirmação 121
ägacchati (ä+gam+a), conjug. no 

imperfeito 88
agente (kattar) 41, 93, 145

-genitivo 47
aha (ah) (“dizer”) 88, 89
äha 89, 108

no perfeito 104
akaraÄïya, negação do condicional 88
akkhi, decl. 60
alaî (indecl.) e o dativo 45
alfabeto 23

ordem das letras no 26
alongamento 71, 86

de uma vogal antes de consoante 34
amu (pron.) 77
análise fonêmica 23
aññadatthu 117
antarena (indecl.) e o gen. 47
aoristo (tempo) (ajjatanï ) 84, 88

asindético 148
formas de 85
passivo, formado diretamente da raiz

86
= pretérito perf. e imperfeito (do

português)
-raiz 86
v.tb. “passado”, “pretérito”

ap 111
api 77

no optativo 83
aposição 78, 130, 134
arcaicas, formas 20
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äroceti, e o dativo 45
artigo, definido e indefinido 18, 76
as 

no optativo 83-4
no p.pres. 90
uso no imper. 83
v.tb.”atthi”, “hoti”

assa, opt. de hoti 84
assimilação 61, 64, 71, 83, 91-2, 106,

111
ativo 88-9
attan, decl. 64
atthäya, e o dativo 45
atthi (as) 19

conjug. 105
no optativo 84
significado 106-7
v.tb. “as”, “hoti”

atthu 32, 37, 83
aumento (vuddhi) 85, 86, 88, 104
avuddhika 82
avyayïbhäva samäsa, v. “compostos”

B

bahubbïhi samäsa, v. “compostos”
base (raiz + sinal conjugativo) 102

v. “conjugação, sinal conjug.”
bhagavant, decl. 63
bhante (trat. de cortesia) 63
bhäs (ati) 69, 114
bhätar, decl. 67
bhavamäna  (p.pres.) 90
bhavant- 79 

(p.pres.) 90
bhavati (bhù), 1ª conjug. 81-2, 88

(hoti [hù], bhù) 106-8
v.tb. “bhù”

bhavissati (futuro) 86-7
bhikkhu, decl. 61
bhiyyo (indecl.) em comparação 69
bhù 102

em comparação 69
em p.pres. 90 
no aoristo 85
v.tb. bhavati

bitransitivo, v. “verbo, bitransitivo”
brahman, decl. 64
budismo 17

C

ca 18, 147
cakkhu, decl. 61
cânone páli 20
capítulo (do sutta) (bhäÄavära) 146
car (carati) 106, 109
caso(s) gramati cal (käraka)

gramaticais 41
relação 42

catu(r) 137
causa 42-3, 47-8
ce 18, 149, 151
cha(è) 73
citação 41, 121
classes gramaticais 40
coletivo(s) 74, 80, 124, 137
comparação, v. “adjetivos”
composição 147-8
compostos (samäsa) 18-9, 123

avyayïbhäva 136
bahubbïhi 133, 147-8
com um adj. como 1º membro 124
com um adv. como 1º membro 124
com uma conjunção como 1º 

membro 124
determinativos 124
digu 137
dvanda 127
kammadhäraya 129
nominais 19, 125
o 1º membro de um c. 125
o 2º membro de um c. 127
por co-ordenação 124
possessivos 125
sintáticos 137
tappurisa 131
verbais 138

verbos combinados com adj. ou
subst. 140

verbos combinados com adv. 140
verbos combinados com preposi-

ções 138
concessão (anumati) 149
concordância 80
condição 42, 48, 83, 88, 108, 151-2
condicional (tempo) (kälätipatti) 87

ativo / transitivo 88
= fut.do prét. e subj. (do português)
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ABREVIATURAS USADAS NESTA OBRA

Livros Canônicos:

AN AÅguttara Nikäya 

Dhp Dhammapada

DN Dïgha Nikäya
It Itivuttaka
MN Majjhima Nikäya

SN Saîyutta Nikäya
Sn Sutta Nipäta

Ud Udäna

Vin Vinaya Piìaka

Abrev. Gramaticais:

abl. ablativo (caso)

abrev. abreviatura

abs. absoluto
abstr. abstrato

acus. acusativo (caso)
adj. adjetivo

adj.2g adjetivo de 2 gêneros
adv. advérbio

antôn. antônimo

aor. aoristo

art. artigo
atr. através

aum. aumentativo

bit.i. bitransitivo indireto

caus. causativo, causal

cf. conferir; compare

col. coletivamente
comb. combinação
cond. condicional
conj. conjunção

conjug. conjugação

contr. contração

dat. dativo (caso)

def. definido
dem. demonstrativo

denom. denominativo

der. derivado

dim. diminutivo

el. elemento

esp. especialmente

ex. exemplo

excl. exclamação; exclamativo

expr. expressão; expressivo

f., fem. feminino
fig. figurado; figurativo; figura

damente

flex. flexão; flexionado

freq. freqüente (mente)

fut. futuro

fut. do pp futuro do pp = gerundivo

fut. ind. futuro do indicativo

fut. pres. futuro do presente

fut. pret. futuro do pretérito

g. gênero

gen. genitivo (caso)
ger. gerúndio; geral (mente)

gerundivo = p.futuro passivo

imper. imperativo

imperf. imperfeito

impess. impessoal

ind. indicativo

indecl. indeclinável

indef. indefinido
inf. infinitivo
instr. instrumental (caso)
interj. interjeição; interjetiva
interr. interrogativo

lit. literalmente
loc. locativo (caso)

m. masculino
méd. médio, voz do meio

m.q.perf. mais-que-perfeito

n. nome; número
neg. negativo

nom. nominativo (caso); nominal

n.pr. nome próprio

nt. neutro
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DICIONÁRIO              Dic-1
Prefácio Dic-3
As páginas são numeradas individualmente.
a–ä Dic-A-1 (início)
b–bh Dic-B-1
c–ch Dic-C-1
d–ë–dh Dic-D-1
e Dic-E-1
g–gh Dic-G-1
h Dic-H-1
i–ï Dic-I-1
j–jh Dic-J-1
k–kh Dic-K-1
l Dic-L-1
m Dic-M-1
n–ñ Dic-N-1
o Dic-O-1
p–ph Dic-P-1
r Dic-R-1
s Dic-S-1
t–th–ì-ìh Dic-T-1
u Dic-U-1
v Dic-V-1
y Dic-Y-1

]  
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reflexivo / médio 88
conjugação (dhätugaÄas) 102, 110

1ª (bhuvädi gaÄa ) 81-2, 85-6, 88,
110

2ª (rudhädi gaÄa ) 110 
3ª (divädi gaÄa) 106, 110 
4ª (svädi gaÄa) 111
5ª (kiyädi gaÄa ) 111
6ª (tanädi gaÄa ) 85, 111 
7ª (curädi gaÄa) 85-6, 88, 90, 111,

114
causativa (kärita) 90, 111
considerações adicionais 106
denominativa 114
desiderativa (tumicchattha ) 115
formas finitas 103
intensiva 114
“média/reflexiva” (attanopada ) 

113
passiva 94

sufixos: ya, i(ï)ya
sinal conjugativo 102

conjunção 119, 124, 147-8
conjuntiva, partículas 142

cf. “indeclináveis conjuntivos”
consoante(s)

classificação 25
conjunta 31, 34
de junção, v. “junção”
dupla 24, 26-7, 64, 81-2, 87

consonantais, decl. 63
contração 111
cópula 18
correlativo 120, 142-3, 149, 152, 155

D

dakkhati ([d]dis),  futuro de 87
dativo (caso) (catutthï , sampadäna ) 45

de propósito 45, 46, 89, 90
de vantagem 45
e genitivo 45
oportunidade para alguma coisa 46
sufixo äya 45
tempo apropriado 46

declinação
de subst. e adj. 58
dos radicais 58

demonstrativo(s) 
correlativos 143, 146
palavras (niyamato paì iniddesa)

142
derivação 81, 141

primária (kita) 141
secundária (taddhita) 141

desaprovação 86
desejo(s) 20, 27, 45, 82-3, 121, 152

de fazer uma ação 115
deseti (dis), 7ª  conjug. 85, 88, 111
desiderativo 115
deva (rei) 65
devï (rainha), decl. 61
dhäreti, e o dativo 45
diálogo (sutta ou suttanta) 146
digu samäsa, v. “compostos”
(d)dis, v. “dakkhati”
discurso (pariyäya) 146

direto 108, 148-9
interrogativo 154

indireto 121, 149
parte de (padajäti) 40, 144

disjunção 152
disjuntivo 121
distinção 26, 40, 49, 76, 84, 130,147
diyaëëho 73
duplicação 73, 89, 95, 115

v.tb. “reduplicação”
du(r) 116
duração 42, 81, 106, 110
dutiyä 72, 75
dvanda samäsa, v. “compostos”
dvi 71

E

eka(î) (“um”) 18, 33, 42, 71-3, 78
ekaî samayaî 42, 107, 117, 146,

148
elementos 29, 68, 147-9, 154

onomatopéicos 114
significativos 141

elisão 29, 34-5, 38, 79, 112, 121, 141
encadeamento 147-8
enclítico 42, 155
ênfase 58, 76, 106, 114, 120, 122-3
epíteto de Buda 67
evaî me sutaî 44
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exposição elaborada (niddesa) 146
expressão, 

negativa 18 
numérica 75 
passiva 18

-eyya 71

F

final
alongado 33
reduplicado 33

fonética e fonologia 23
forma(s) 

dupla 112
finitas, conjugação 103
infinitas, conjug. 105
nominais 80-1, 89

fortalecimento 102
frações 73
frase(s) (väkya ou vyañjana) 143-5

absoluta 51
ativa 41, 89
complexas 93, 142, 147, 154
comprimento das 146
interrogativa 155
nominais 106
passivas 43-4, 89, 142, 145
simples 147
texto e f. 146
unificadas em significado (atthasam

baddha) 146
v.tb. “oração”, “período”

futuro (tempo) (bhavissantï) 86, 88
composto 86
do pretérito = condicional 87 (q.v.)
flexões do 86
passivo 86
-perfeito = futuro do pretérito, 

v. “optativo”
sem -i-, etc. 86
simples 86
sufixo -iss, -ess 86, ss, iss, h (ou ih)

87
vs. optativo 83-4

G

gacchant , decl. 63

gacchati, conjug. aoristo 104
gam, decl. 90
gahädi gaÄa , v. “6ª conjugação”
gênero(s)

características 40
genitivo (caso) (chaììhï, sämin) 46, 68

absoluto 47
agente-g. 47, 84
objetivo (= paciente-g.)
paciente-g. 47, 69
partitivo 68
possessivo 46
subjetivo (= agente-g.)
substituto do instr. 47

gerúndio (tempo) (pubbakiriyä) 90, 93
composto = p.pres.
formação 93
= p.pres. (q.v.)
sufixos: tvä, tväna, tùna, itvä, ya

94
-tvä, -tväna, -ya, conjug. 106

usados como preposição 119
go, decl. 62
gradação da vogal, v. “vogal”
guÄa 82
guÄavant, decl. 63

H

hä (häyati) 95
häyati 111
hi (sufixo) 18, 149, 153

uso com imperativo 83
hipotaxe 147
(pa) hiyäti 111
hoti (hù) 69, 106-8, 109

no aoristo 86
v.tb. “as”, “atthi”

hotu 45
no imper. 83

hù 23, 85-6
no imper. 83

I

idha 108-9
-ika, no composto 134, 136
imperativo (tempo) (pañcamï) 82, 92

= p.fut.pass. (do português)
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Negativos e outros prefixos aos nomes             116

4. Palavras indeclináveis (português: invariáveis) 116
4.1 Advérbios 116
4.2 Preposições 118
4.3 Conjunções 119
4.4 Interjeições 119
4.5 Outros indeclináveis 120

4.5.1 Indeclináveis relativos 120
4.5.2 Acusativo adverbial 120
4.5.3 Indeclináveis conjuntivos e outros 121
4.5.4 Negação 121
4.5.5 Citação 121
4.5.6 Subst. e adj. compostos com verbos 122
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imperfectivo 107
imperfeito (tempo) (hïyattanï ) 88

freqüentativo 84
impessoal 120
-in 127
indeclináveis (nipäta) 41, 49, 51, 116

adversativo (visesa) 121
conjuntivos (samuccaya) 121
disjuntivo (vikappana ) 121
hipotético (saîkä) 121
interrogativo (pucchana) 121
relativo 120

indefinido 80, 88
infinitivo (tempo) 46, 70

conjugação 105
impessoal (tempo) 89
sufixos: tuî, ituî 90; conjug. 105

instrumental (caso) (tatiyä, karaÄa) 43
comparação 49
uso com ablativo 43
uso com pp. 43
uso com pron.reflexivo 43
uso com saddhiî 43
usos mais comuns 43

interjeições 119
interrogativo 77, 154
intransitivo 80, 111
inversão retórica 155
-iììha, em comparação 68
itthi / itthï , decl. 61
iti 117, 122, 147
ito (indecl.) 116

em comparação 68
ito bhiyyo 49
-i(ï)ya / -i(ï)yya, em comparação 68

J

ja, em comparação 68
jäti, decl. 61
junção 

de consoante 34
de niggahïta (î) 35
de vogais 29
externa entre palavras 28
mista 38
v.tb. “sandhi”

K

-ka 134
(k)kam (upasaîkamati), decl. no

 aoristo 85
kamati (kam), formação com prefixos

116
kamma(î) 44, 126
kammadhäraya samäsa, v. “compos-

tos”
kamman, decl. 65
-kämo, v. “desejo de fazer”
kaÄ, em comparação 68
kar 90, 111

no aoristo 85
käraÄa “causal”, v. “indecl. conj.”
katama 69, 75
kathä, declinação 59
kathaî hi näma 86
kati (numerais) 75
khamati e o dativo 45
khattuî (indecl.) 75
kiî (indecl., pron.interr.) 77
kit 115
kuppati e o dativo 45
kvi (sufixo zero) 141

L

labh (labhati) (I) 87-8, 114
condicional de 88
conjugação 103

läbhä 155
lei das Moras 26
língua

mägadhï 17
páli, características 18; estágios
históricos 20; na poesia 19; origem
17

literatura páli 20
loka, declinação 59
locativo (caso) (sattamï, okäsa, 

adhikaraÄa, bhumma) 50
absoluto 51, 148
uso do 50

M

mä 121
mägadhï, v. “língua”
mahäräja  65
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Mahäyana 17
man, usado com p.fut.pass. 92
manas, decl. 66
mant, em derivaçào sec. 141
marcador, v. “oração relativa”
-matta- “medida” 44, 74
mhä (decl. pronominal do abl.) 47
Moras, v. “lei das M.”
morfemas léxicas, v. “radical”
muddhan, decl. 65

N

na (indecl. neg.) 121
Äa, na derivação primária (q.v.)
nadï, decl. 61
(Ä)aka (sufixo), em subst. sec. (q.v.)
nämarùpaî (em nota) 87
namo (indecl.) e o dativo 45
narrativa introdutória (nidäna) 146
nasal, classificação 25
negação 88, 121

dupla 121
negativo 116
neutro(s)

de estado (kiriyävisesana) 120
em -a, decl. 59
em -i e -in  60, 66
em -u, decl. 61
impessoal 120

nexo 47, 51
Äeyya (sufixo), em subst. sec. (q.v.)
niggahïta (î) 28, 35
(Ä)ika (sufixo), em subst. sec. (q.v.)
nipajjati (ni-pad-ya) 106, 110
nisïdati (ni-sïd)  106, 110
(Ä)iya (sufixo), em subst. sec. (q.v.)
nome (näma) (= subst. e adj.) 40, 143
nominativo (caso) (paìhamä, paccatta)

41
de endereçamento 42

nu 77
numerais 71

cardinais 71
ordinais 72

números 
distributivos 75
dos nomes (saîkhä) 40, 145

(Ä)ya (sufixo), em subst. sec. (q.v.)

O

objeto
direto 42, 69, 70
indireto 45

optativo (tempo) (sattamï) 83, 87-8,
92
do verbo 83
= fut. do prét. e subj. (do português)
vs. futuro 83-4

oração
“absoluta” 50, 51
causal / temporal 106
co-ordenada 142
infinita 152, 154
nominal 152
principal 51, 83, 87-8, 93, 120

interrogativa 88
relativa (aniyamuddesa) 83, 120,

142, 149
subordinada 50, 83, 88, 93, 106

condicional 87
v.tb. “frase”, “período”

ordem 152
das letras no alfabeto 26
das palavras 19

ortografia 27 

P

paciente (kamma) 42, 51, 69, 112,
145
-genitivo 47

(p)pa-hä (pahiyati), decl. 95
pakäsati e o dativo 45
pakkhï, decl. 60
palavra(s) (pada)

compostas 123, v. “compostos”
comprimento das 156
dependente (samäsanta), em com-

posto 131
formação das 123
grupo de (padasamùha ) 146
de extensão limitada (padesapariyo

säna) 146
ordem das 19, 155
usada como raiz (dhäturùpakasad-

da) 114
páli, v. “língua páli”
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1.4.6 Numerais 71
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2. Verbos 79
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päÄi, decl. 60
päp, em comparação 69
paralelismo 147, 155
parataxe 147-8, 155
particípio(s) 

futuro passivo (kicca)
conjugação 105
significados 92
sufixos: tabba, anïya, ya (yya)

93
tabba, anïya, conjug. 105

usado como adj. 92-3
usado como subst. 92-3
= imperativo ou optativo

indeclinável 93
passado (tempo) 90

ativo 90, 91-2
formas 91

conjugação 105
decl. 91
em -na 92
formação de 91
passivo 91, 94
sufixos: -ta, -ita, -na, -tävin, 

-tavant(u) 91
-ta, -na, conjug. 105

usados como adj. 58, 91-2
usados como subst. 91

presente (missakiriyä)
ativo 90; conjug. 105

sufixos: -nt, -nta, -mäna, 
-äna, conjug. 105

em -(a)nt = subst. 64, 90
femininos de
= ger. e ger.comp. (do port.)
médio 113
passivo 94
= pres.perf. (q.v.)
sufixos: -nt, -mäna 90
usados como adj. 90

v.tb. gerúndio comp.
passado (= pretérito)

definido 88
descrito como presente 84
histórico / narrativo 84
indefinido (tempo) (= perfeito) 88
perfeito (=pluperfeito)

v.tb. “aoristo”, “imperfeito”
passivo (modo) (kammapada ) 89, 94,

105
do futuro 94
reflexivo 113
sufixos: ya, i(ï)ya 95

(p)paìi (prefixo) 92, 94
paìissuÄäti e o dativo 45
pätubhavati e o dativo 45
pe 123
perfeito (tempo) (parokkha) (ou passa-

do indefinido) 88, 104
= prét.-m.-q.-perf. (do português)

pergunta, forma cortês 46
perifrástico 92, 106, 110
período(s) 143 seg.

comprimento do 146
elementos de construção 147
v.tb. “frase”, oração”

pessoa (gramatical) (purisa) 145
pi 18, 147
pihayati e o dativo 45
piììhito (indecl.) e o gen. 47
piya (adj) e o dativo 45
pluperfeito 107
poesia, características do páli em 19
pontuação 19, 144
posição (ìhäna) 155
possessivo 46 

v.tb. “genitivo”
potencial, v. “optativo”
prefixos (upasagga) 88, 115, 144

alteração do sentido da raiz 116
aos nomes 116
saî, upa, q.v.

preposições 118
gerúndios usados como 119
subst. usados como 119

presente (tempo) (vattamänä) 81, 88
durativo 81
habitual / freqüentativo 81
histórico / narrativo 81, 107
indicativo passivo (kammapada ) 94
-perfeito 84, 90, 106

pretérito (= aoristo / imperfeito) 84, 88
= perfeito = prét.mais-que-perfeito 
imperfeito 84, 85 (v. “aoristo - A”)
perfeito 85, v. “aoristo - B”
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v.tb. “aoristo”, “passado”
prohibição 82, 121
pronome(s) 76, 145

abl. de, em -asmä 48
amu 77
anafórico 76, 147
attan, decl. 64, 78
bhavant- 79
como adjetivos 76, 79
de ausência 76
declinação de 76
dêitico / “presente” 76, 77
demonstrativo 76
de presença 76
enfático 76
honorífico 79
indefinido 77
interrogativo kiî 77
pessoais 76
possessivos / reflexivo 77-8
relativo 77, 120

pronúncia 23
puman, decl. 65
puna(d) 117
purato (indecl.) e o gen. 47

Q

qualificação (araha, satti) 149
questão conducente (pañha ou pucchä)

146

R

ra (sufixo) 141
radical (liÅga) 41, 143

addhäna-, addha- 65
causativo 69
declinação dos 58
decl. em -an 64
decl. em -as 65
decl. em suÄa- 65
em “a” 47
passivo (p)pa-hä 86
que terminam em consoantes, dec l.

63
raiz / raízes (dhätu) 19, 68-9, 79, 82,

144
fortalecimento com um nasal 82

irregulares 85
räjan, decl. 64
reduplicação 34, 37, 89, 114-5
reflexivo 113
relação (sambandha ) (entre dois subst.)

46
repetição (ämeÄëita) 75, 77, 123, 143

S

sa- (pron.) 77-8
sace 83, 149, 151

com optativo 83
no futuro 86

saddhiî 43
sak (4ª conjug.) 111
saka (pron.) 77-8
saki(d) 75
sak(k) 88, 111
sakkä 88
sakhin (sakhä), decl. 66
saî (prefixo), no aoristo 85
sämaî (pron.) 79
samäna (p.pres.) 90, 109
san, decl. 65
sand 114
sandhi 28, 125, 127

divisão do 28
v. tb. “junção”

saññä 66
saññin, decl. 66
sant 90
santi 106, 109
sapati e o dativo 45
sat (prefixo) 39
satthar, decl. 67
sayaî (pron.) 79
seyyathä  150
seyyo (indecl.) em comparação 69
sílaba(s)

quantidade de 20, 26, 38, 146, 156
reduplicada 115

sirï, em comparação 69
siyä, opt. de atthi 84, 109
smä (decl. pronominal do abl.) 47
som e acento, sistema de 23
sotthi (indecl.) e o dativo 45
-ssa (sufixo), em subst. sec. (q.v.)
su, na 4ª conjug. 111

Justamente como um homem que, afligido e

oprimido pelo calor, fatigado, sedento e anelen-

te, tivesse vindo a uma lagoa — pura, clara, doce

e fresca, bem-localizada e deliciosa—, nela ele

mergulharia, banhando-se e bebendo, aliviando

assim toda a aflição, fadiga e dor. 

Da mesma maneira, sempre que alguém ouve o

Darma (Ensinamento) do honrado Gotama, seja

nos discursos, estrofes, exposições ou em

fenômenos prodigiosos, toda a aflição, fadiga e

dor são aliviados completamente.

        (AN V, 194.1  [A iii.238])
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(s)su (no futuro) 87
subordinação 51, 147-8
subjuntivo, v. “optativo”, “condicional”
substantivo(s) (guÄipada) 19, 144-5

abstratos 70
sufixos: -tä (fem.), -tta(î) (nt)

-agentes 67, 69
usados como particípios 69

casos, uso dos 41
coletivo 74, 80, 124, 137
composto com verbo 122
de ação 69, 70
declinação dos 58
decl. de m. e nt. em -a e fem. em -ä

59
decl. em -an 64
decl. de m. e nt. em -as 65
decl. de m. e nt. em -i 60
decl. de m. em -ï  60
decl. de fem. em -i e -ï 61
decl. de m. e fem. em -in 66
decl. de m. e fem. em -o 62
decl. em -r (ou -ar) 67 
decl. de m. e nt. em -u 61
decl. de m. em -ù 62
decl. de fem. em -u e -ù 62
decl. em -vant, -mant, -nt (-ant) 63
de propósito 70
de relacionamento 67, 69
e adj., casos, Tabela III.1.4.1 52
e adjetivos compostos com verbos

122
em -nt = p.pres. 64
possessivos 141
p.fut.passivo usado como 92-3
pp. usados como 91
primários (kitakanäma) 141
secundários (taddhitanäma) 70

sufixos: Äa, Äeyya (-eyya),
(Ä)ika, (Ä)iya, (Ä)aka, (Ä)ya,
ima, ssa 70-71

sufixo -tar 69
usados como adjetivo 63
usados como preposição 119
verbais 46

sufixo(s) (paccaya) 40, 47-8, 68-70, 75,
82, 86-7, 90-5, 105-6, 110-1, 115,
134, 136, 141

conjugacionais 114
possessivo 66, 92
zero (kvi) 82, 141

sujeito 41
suÄati 111
suÄoti 111
suposição (parikappa) 146

T

tad 120
taî 120
-tama, em comparação 69
tan (tanoti) (VI), aoristo de 86
tappurisa samäsa, v. “compostos”
-tar, em subst.-agente 69
-tara, em comparação 68
tatra 109
tavant(u) (sufixo poss. de vant[u]) 92
tävin (sufixo no p.pass.) 92
te 148
tena (kho pana) samayena 44, 88, 

107
tempo(s) verbal (lakära) e modos 19,

80-1, 145, 151
terminações flexionais (vibhatti) 144
texto, frase e oração 143
texto e frase 146
ìhänaî… vijjati yaî… 

e o optativo 83
Theraväda 17, 21
ti 147-8

v.tb. “iti”
ti “três” 71, 73
tiììhati ([ì]ìhä) 87, 106, 109

uso com imperativo 82
-to 47, 49
transitivo (parassapada) 80, 88
tratamento

cortês / polido 79
pergunta cortês 46

(ì)ìhä v. “tiììhati”

U

ubho, decl. 75
udapädi ([ud]-pad) aor. de udapajjati

111
upa (prefixo), no aoristo 85
u(d)-pad (udapajjati) (III) 
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aoristo de 86
condicional de 88

upaëëha 73
upapädi(î) (aoristo) 86
upaììhäti, upaììhahati (upa-[ì]ìhä) e o

dativo 45
uppajjati (III) 106

V

vä 18
vac 112
vad 112
vadhù, decl. 62
vant, v. “derivação, secundária”
vatt, v. “verbos, auxiliares”
vattati (vat) 106, 109
verbo(s) (äkhyäta) 79, 143-5

ação do (kiriyä) 145
ativo 41-2
auxiliares 106
bitransitivos (dvikammaka) 80
causativo (hetukattar) 111-2
compostos, v. “compostos, verbais”
concordância do v. e agente 80
conjugação, v. “conjugação”
denominativo, v. “conjug. denom.”
estrutura dos 80
formas finitas 80, 90
indefinitos 80
infinitos 144-5
passivo 43, 94

significados 94
ser 41, v.tb. “as, atthi”
tempos e modos 81, 149

Tabela III.2.2 96
transitivos (sakammaka) / intransiti-

vos (akammaka) 80, 88
voz ativa / passiva / média 80

verdades, eternas 81, 83, 108, 152
versificação 156
vidù, decl. 62

viharati (vi -har) 106, 110
vijjati 110
viññù, decl. 62
vocativo (caso) 18, 42
vogal

alongada 35
classificação 25
encurtada 35
gradação 81-2, 85

votos e o dativo 45
vutthahati, vutthäti, v. “ablativo”

Y

yad 120, 149
yadä 116, 120, 148, 152
yad agge 149
yadi 120, 151
yad idaî 150
yägu, decl. 62
yaî 120, 149

no optativo 83
yasmä 152
yathä 117, 120, 150

com optativo 83
yato 116, 120, 152
yattha 117, 120, 154
yäva 116, 153
yävakïvaî 153
yävatä 154
yävataka 149, 154 - fem. yävatikä

149, 154
ye 148
yena 120, 154
yuvan, decl. 65

Z

zero sufixo, v. “sufixo, zero”
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yasmä ca kho Kassapa aññatr’ eva imäya mattäya… sämaññaî vä hoti
brahmaññaî vä dukkaraî sudukkaraî, tasmä etaî kallaî
vacanäya: dukkaraî sämaññaî… ti, “e dado que, Kassapa, à parte
deste meramente (‘esta medida’)… a profissão de filosofia (= ascetismo) ou
a profissão de bramanismo (é) uma empresa árdua, uma empresa muito
árdua, portanto é apropriado dizer: ‘A profissão de filosofia é uma
empresa árdua…’”.

hi  também usualmente introduz uma causa ou razão (mas é enclítico), embora
esse sentido seja às vezes impreciso, estendendo-se à adução de um fator relevante; as
orações hi geralmente seguem suas orações principais, e uma série de tais orações hi
podem ser aduzidas:

suppaìipann’ attha märisä… mayam pi hi märisä evam pi paìipannä
ekantasukhaî lokaî upapannä, “estejais praticando o bem, caros
senhores,… porquanto nós, caros senhores, assim praticando nascemos
num mundo de extrema felicidade”.

äroceyyäsi , na hi tathägatä vitathaî bhaÄanti, “tu deves informar (-me —
do que ele diz), porque os Tathägatäs não falam inverdades”.

acchariyaî vata bho abbhutaî vata bho puññänaî gati puññänaî
vipäko; ayaî hi räjä… manusso, aham pi manusso; ayaî hi räjä…
paricäreti devo maññe, aham pan’ amhi ‘ssa däso…, “surpreendente,
parece-me (isto é um solilóquio), maravilhoso, parece-me, o destino dos
méritos, o resultado dos méritos; porquanto este rei… é um homem, eu
também sou um homem; porquanto este rei… regala-se como se fosse um
deva, mas eu sou seu escravo…”.

…sabbapäÄabhùtahitänukampï viharatï ti; iti vä hi… vaÄÄaî vadamäno
vadeyya, “‘…ele vive compassivo para com o bem-estar de todos os seres
vivos’; ou assim, por exemplo,… ele pode falar, falando elogio”.

yäva (a oração yäva freqüentemente segue sua oração principal):

yäv’ assa käyo ìhassati täva naî dakkhinti devamanussä, “enquanto seu
corpo subsiste, devas e homens o verão”.

tasmät iha Cunda yaî vo mayä cïvaraî anuññätaî, alaî vo taî yävad
eva sïtassa paìighätäya…, “portanto, neste caso, Cunda, o manto que
é-lhe permitido por mim é suficiente para ti enquanto ele mantém afastado
o frio…” (lit.: para manter afastado, paìighäto, do frio, sïtaî).

na täva bhagavä parinibbäyissati na yäva bhagavä bhikkhusaîghaî
ärabbha kiñ cid eva udäharati, “o Afortunado não entrará no nirvana
final enquanto o Afortunado tem algo para promulgar acerca da
comunidade dos bikshus”.

na täva… pajjalissati yäva… na vandissati, “isto não irá iluminar enquanto…
ele não prestar respeito…”.

yävakïvaî:

yävakïvaî… samaggä sannipatissanti… vuddhi yeva Ænanda Vajjïnaî
päìikaÅkhä…, “enquanto… eles reunem-se unidos… somente progresso
dos Vajjïs (é) provável, Ænanda,…”.



NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO

SAMMÆSAMBUDDHASSA

Homenagem a Ele, ao Afortunado, ao Consumado,

ao Perfeitamente Iluminado

APÊNDICE
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Tabela III.1.4.3 — SUBSTANTIVOS e ADJETIVOS : DECLINAÇÕES  

Nominativo Vocativo Acusativo Instrumental Dativo Genitivo Ablativo Locativo

a) Radicais masculinos e neutros que terminam em –a & femininos em –ä: loka (m.) (mundo, universo); sacca (verdadeiro [adj.], verdade [nt]); kathä (fem.) (fala)

Singular

masculino loko

sacco

loka*

sacca

lokaî

saccaî

lokena
lokä
saccena
saccä

lokäya
lokassa
saccäya
saccassa

lokassa

saccassa

loka, saccä1

lokasmä
lokamhä
lokato

loke, sacce1

lokasmiî
lokamhi

neutro saccaî saccaî saccaî                            (O resto como no masculino acima)

feminino kathä kathe kathaî kathäya
kathä

kathäya
kathä

kathäya
kathä

kathäya
kathä

kathäya
kathä
kathäyaî

Plural

masculino lokä
saccä

lokä
saccä

loke
sacce1

lokebhi
lokehi

lokänaî lokänaî lokebhi
lokehi

lokesu

neutro saccä
saccäni

saccäni sacce**
saccäni

  
                             (O resto como no masculino acima)

feminino kathä
kathäyo

kathä
kathäyo

kathä
kathäyo

kathäbhi
kathähi

kathänaî kathänaî kathäbhi
kathähi

kathäsu

1 O resto igual ao loka — * Em alguns subst. o voc. assume formas adicionais; p.ex., nara “homem”, narä (sing. e pl.) “ó homem”, “ó homens” — ** às vezes encontramos a
terminação em –e. P.ex., rùpe, phoììhabbe.

b) Radicais masculinos e neutros que terminam em –i : päÄi (m.) (mão); akkhi (nt.) (olho) 

Singular

masculino päÄi päÄi päÄiî päÄinä päÄino
päÄissa

päÄino
päÄissa

päÄinä
päÄimhä
päÄismä

päÄimhi
päÄismiî

neutro akkhi
akkhiî

akkhi akkhi
akkhiî

akkhinä akkhino
akkhissa      (Igual ao masculino acima)

akkhini
akkhismiî
akkhimhu

Plural

masculino päÄï
päÄayo

päÄï
päÄayo

päÄï
päÄayo

päÄïbhi
päÄïhi

päÄïnaî päÄïnaî päÄïbhi
päÄïhi

päÄïsu
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neutro akkhïni
akkhï

akkhï(-ni)
akkhayo

akkhïni
akkhï

akkhïbhi
akkhïhi

akkhïnaî akkhïnaî akkhïbhi
akkhïhi

akkhï(i)su

Nota: Os adjetivos em –i seguem a mesma declinação.

c) Radicais masculinos que terminam em –ï : pakkhï  (pássaro)

Singular pakkhï pakkhï pakkhinaî
pakkhiî          O resto similar ao radical em –i  (b)

pakkhini
pakkhimhi
pakkhismiî

Plural pakkhino pakkhino pakkhino

d) Radicais femininos que terminam em –i & –ï: jäti  (nascimento); kumärï  (moça, donzela).

Singular jäti

kumärï

jäti

kumärï(i)

jätiî

kumäriî

jätiyä

kumäriyä

jätiyä

kumäriyä

jätiyä

kumäriyä

jätiyä
jätyä
kumäriyä

jätiyä
jätiyaî
kumäriyä
kumariyaî

Plural jätï
jätiyo
kumärï, etc.

jätï
jätiyo
kumärï, etc.

jätï
jätiyo
kumärï, etc.

jätïhi

kumärïhi

jätïnaî

kumärïnaî

jätïnaî

kumärïnaî

jätïhi
jätïbhi
kumärïhi, etc.

jätïsu

kumärïsu

Dentro de uma palavra composta o radical vogal é amiúde encurtada. — Umas poucas palavras, como itthi/itthï “mulher” poderá ter a vogal curta ou longa no nom. sing. —
Ocasionalmente, algumas destas palavras são escritas com assimilação; p.ex., de nadï “rio”, gen. sing. najjä.

e) Radicais masculinos e neutros que terminam em –u : bhikkhu (m.) (bikshu); cakkhu (nt.) (olho). 
    Declinação similar àquela em –i, substituindo ï (i) pelo ù (u) e y  pelo v no radical.

Singular

masculino bhikkhu bhikkhu bhikkhuî bhikkhunä bhikkhuno
bhikkhussa

bhikkhuno
bhikkhussa

bhikkhunä
bhikkhuto
bhikkhusmä
bhikkhumhä

bhikkhumhi
bhikkhusmiî

neutro cakkhu cakkhu cakkhuî cakkhunä cakkhuno, etc.** cakkhuno, etc. cakkhunä, etc. cakkhumhi, etc.

Plural

masculino bhikkhù
bhikkhavo

bhikkhù
bhikkhavo
bhikkhave*

bhikkhù
bhikkhavo

bhikkhùhi
bhikkhùbhi

bhikkhùnaî bhikkhùnaî
bhikkhùnnaî

bhikkhùhi
bhikkhùbhi

bhikkhùsu

neutro cakkhù
cakkhùni

cakkhù
cakkhùni

cakkhùhi
cakkhùbhi

cakkhùnaî cakkhùnaî,
etc.

cakkhùnaî,
etc.

cakkhùsu
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* Forma especial somente nesta palavra: bhikkhave “bikshus!” — ** “etc.” indica que a decl. é similar ao radical anterior: cakkhuno, etc. = bhikkhuno, bhikkhussa. — 
Nota: Os adjetivos em –u seguem a mesma declinação.

f) Radicais masculinos que terminam em –ù : vidù  (homem sábio, conhecedor ).

Singular vidù vidù viduî
         O resto similar ao bikkhu acima (d).

Plural vidù
viduno

vidù
viduno

vidù
viduno

g) Substantivos e adjetivos femininos que terminam em –u & –ù: dhätu (elemento); vadhù (noiva [no dia de casamento]).

Singular dhätu

vadhù

dhätu

vadhu

dhätuî

vadhuî

dhätuyä

vadhuyä

dhätuyä

vadhuyä

dhätuyä

vadhuyä

dhätuyä

vadhuyä

dhätuyä
dhätuyaî
vadhuyä, etc.

Plural dhätù
dhätuyo
vadhù, etc.

dhätù
dhätuyo
vadhù, etc.

dhätù
dhätuyo
vadhù, etc.

dhätùhi

vadhùhi

dhätùnaî

vadhùnaî

dhätùnaî

vadhùnaî

dhätùhi
dhätùbhi
vadhùhi, etc.

dhätusu

vadhusu

Alguns substantivos têm declinações diferentes: mätu (mãe); dhïtu & duhito (filha).

Singular mätä mäta, mätä
mäte

mätaraî mätuyä mätuyä mätarä
(mätuyä)

mätari

Plural mätaro mätaro mätare
mätaro

mätaränaî
mätänaî
mätùnaî

mätaränaî
mätänaî
mätùnaî

mätarehi
mätarebhi
mätùbhi
mätùhi

mätaresu
mätusu

De acordo com filólogos modernos estas declinações são consideradas em -r (-ar), mätar, dhïtar, etc. Veja comentários no (m) adiante.

h) Declinação de substantivos masculinos e femininos em -o: go (m./f.) (gado; vaca, boi).

Singular go go gävaî, gavaî
gävun

gavena
gävena

gä(a)vassa gä(a)vassa gä(a)va
gä(a)vamhä,
–mä

gä(a)ve
gä(a)vamhi
gä(a)vasmiî

Plural gävo gävo gavo gohi, –bhi
gä(a)vehi

gavaî, gonaî
gunnaî

gavaî, gonaî
gunnaî

gohi, –bhi
gä(a)vehi

gä(a)vesu
gosu

Nota 1: uma forma feminina gävï tem declinação como kumärï  (d).
Nota 2: Go é o único substantivo em páli que termina em -o. A declinação dada acima é comum tanto para m. (boi) quanto para fem. (vaca).
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i) Radicais que terminam em –an: räjan (m.) (rei); attan (m. & pron.) (eu, o si, alma); brahman1 (o deus Brahma); kamman2 (nt.) (ação); addhan (caminho,               
   tempo); muddhan (cabeça); puman3 (homem); san4 (cão); yuvan (juventude).

Singular räjä

attä

brahmä

kamma

addhä, pumä
muddhä

räjä (mahä–)
räja, deva
atta
attä
brahme

       —

       —

räjänaî
räjäî
attänaî
attaî
brahmänaî
brahmaî
kamma

addhänaî
muddhaî

raññä*
räjena, räjinä
attanä
attena
brahmunä
brahmanä
kammunä
kammanä
addhunä

rañño, räjino
räjassa
attano

brahmuno
brahmassa
kammuno

        —

rañño, räjino
räjassa
attano

brahmuno
brahmassa
kammuno

addhuno

raññä, räjato
räjamhä, –smä
attanä,
attaîhä, –smä
brahmunä
brahmanä
kammunä
kammanä
       —

raññe, räjini,
räjaîhi, –smiî
attani

brahmani

kammani

       —
muddhani

sä, yuvä                        Declinação como nos radicais em –a (a).

Plural räjäno

attäno
brahmäno

kammäni

räjäno

attäno
brahmäno

       —

räjäno

attäno
brahmäno

kammäni

räjùhi, -ùbhi,
räjebhi, –ehi
attane(b)hi
brahme(b)hi
brahmù(b)hi

 —

raññaî
räjänaî, –ùnaî
attänaî
brahmänaî
brahmunaî
          —

raññaî
räjänaî, –ùnaî
attänaî
brahmänaî
brahmunaî
        —

räjuhi, –ùbhi,
räjebhi, –ehi
attanehi, –ebhi
brahmehi

        —

räjusu
räjesu
attanesu
brahmesu

         —

* Assimilação de räj + n > raññ; a vogal é encurtada antes da dupla consoante.
1   se usado, o plural será flex ionado como attan.
2   no plural, somente as formas em –a ocorrem (exceto nom. & acus.)
3   declinações seguindo o de addhan são extremamente raras; este é também flexionado de acordo com a declinação em –a sobre o radical puma–.
4   no lugar de san um radical suÄa– é usado para o resto, flexionado pela declinação em –a.

j) Substantivos e neutros que terminam em –a(s): mana(s) (mente); ceta(s) (pensamento); vaya(s) (idade).

Singular mano
manaî (nt)

mano
mana
manä

mano
manaî (nt)

manasä
manena

manaso
manassa

manasä
manässa

manasä
manä
manamhä
manasmä

manasi
mane
manamhi
manasmiî

Plural manä       Declinação como nos radicais em –a (a).

k) Substantivos e adjetivos possessivos que terminam em –in: vädin (ditado, ato de dizer) (no masc. um radical vädi  com as declinações do bhikkhu é também       
    encontrado); saññin  (perceptivo, senciente); sakhin (amigo).

Masc. Singular vädï
saññï

vädi
saññi

vädinaî
saññinaî

                          Restante como na declinação de –i  (b).
                                                                                                           no loc. + saññini

sakhä sakha, sakhä sakhäraî
sakhaî

sakhinä sakhino sakhino sakhinä
sakhärasmä

sakhe
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Masc. Plural vädino
saññino

vädino
saññino

vädino
saññino

                          Restante como na declinação de –i  (b).

sakhäro sakhäro sakhäro sakhärehi sakhinaî
sakhänaî

sakhinaî
sakhänaî

sakhärehi sakhäresu

Fem. Singular vädinï

saññïnï

vädinï

saññini

vädiniî

saññiniî

vädiniyä

saññiniyä

vädinïnaî

saññiniyä

vädinïnaî

saññiniyä

vädiniyä

saññiniyä

vädiniyä
vädiniyaî
saññiniyä
saññiniyaî

Fem. Plural saññïnï saññïnï saññïnï saññinïhi saññinïnaî saññinïnaî saññinïhi saññinïsu

l) Declinação de particípios que terminam em –nt & –mäna1: gacchant(a) (ido, ida).

Singular

masculino gacchaî
gacchanto

gacchaî
gacchä(a)

gacchantaî gacchatä
gacchantena

gacchato gacchato
gacchantassa

gacchatä
–mhä, –smä

gacchati
gacchante
–mhi, –smiî

neutro gacchaî gacchantaî               o resto é similar à forma masculina.

feminino gacchantï gacchantï gacchantiî               o resto é similar à declinação do kumärï  (d)

Plural

masculino gacchanto
gacchantä

gacchanto
gacchantä

gacchante gacchantehi
gacchantebhi

gacchataî
gacchantanaî

gacchataî
gacchantanaî

gacchantehi
gacchantebhi

gacchantesu

neutro gacchantä
gacchantäni

gacchante
gacchantäni

     o resto como acima

feminino gacchantï
gacchantiyo

gacchanti
gacchantiyo

gacchantï
gacchantiyo

     o resto é similar à declinação do kumärï  (d)

1   outra forma é gacchamäna. Nesta forma a declinação é pelos radicais em –a.
Substantivos em -nt são p.pres. Os p.pres . são usualmente flexionados  como gacchant; mas, às vezes, um -a é acrescentado ao radical e a decl. segue a dos radicais em -a.

m) Radicais masculinos que terminam em –r (-ar): bhätar (irmão); satthar (preceptor, instrutor); nattar (neto).*

Singular bhätä

satthä
nattä

bhäta
bhätä
satthe, etc.
nattä, natta

bhätaraî

sattharaî
nattäraî

bhätarä

satthärä
nättarä

bhätu, bhätuno,
bhätussa
satthu, etc.
nattu, etc.

bhätu, bhätuno,
bhätussa
satthu, etc.
nattu, etc.

bhätarä

satthärä
nattärä

bhätari

satthari
nattari



Nominativo Vocativo Acusativo Instrumental Dativo Genitivo Ablativo Locativo

Apend - 8

Plural bhätaro

satthäro

nattäro

bhätaro

satthäro

nattäro

bhätare
bhätaro

satthäre
satthäro
nattäro, nattäre

bhätarehi
bhätùhi

satthùhi
satthärehi
nattärehi, etc.

bhätaränaî
bhätänaî
bhätùnaî

satthäränaî,
etc.
nattänaî, etc.

bhätaränaî
bhätänaî
bhätùnaî

satthäränaî

nattänaî, etc.

bhätarehi
bhätarebhi
bhätùbhi
bhätùhi
satthärehi, etc.

nattärehi, etc.

bhätaresu
bhätusu

satthäresu
satthùsu
nattäresu

* De acordo com antigos filólogos, trata-se de declinação em -u: bhatu, satthu, etc. Veja “Fundamentos da Gramática Páli” acima, pág.67.

n) Substantivos adjetivais que terminam em –vant(u) & –mant(u): guÄavant(u) (virtuoso); cakkhumant(u) (possuidor de olhos).

Singular guÄavä

cakkhumä

guÄavaî
guÄava
guÄavä

cakkhumaî,
etc.

guÄavantaî

cakkhumantaî

guÄavatä
guÄavantena

cakkhumatä,
etc.

guÄavato
guÄavantassa

c a k k humat o ,
etc.

guÄavato
guÄavantassa 

c a k k huma t o ,
etc.

guÄavatä
guÄavamtamhä
guÄavantasmä

c a k k h uma t ä ,
etc.

guÄavati
guÄavante
guÄavantamhi
guÄavantasmiî
c a kkhumat i,
etc.

Plural guÄavanto
guÄavantä
cakkhumanto,
etc.

guÄavanto
guÄavantä
cakkhumanto,
etc.

guÄavante

cakkhumante

guÄavantehi
guÄavantebhi
cakkhumantehi,
etc.

guÄavataî
guÄavantänaî
cakkhumataî,
etc.

guÄavataî
guÄavantänaî
cakkhumataî,
etc.

guÄavantehi
guÄavantebhi
cakkhumantehi,
etc.

guÄavantesu

cakkhumantesu

Nota: no feminino, estes mudam sua vogal final; p.ex. guÄavatï, sïlavatï; guÄavantï, sïlavantï.

o) Radicais de substantivos e adjetivos em –vant & -mant: satimant (plenamente mentado/ciente); bhagavant (O Afortunado).

Singular satimä

bhagavä

satimä

(bhante)*

satimantaî

bhagavantaî

satimatä

bhagavatä

satimato
satimantassa
bhagavato

satimato
satimantassa
bhagavato

satimatä

bhagavatä

satimati

bhagavati

Plural satimanto

bhagavanto

satimanto satimanto

bhagavanto

satimantehi

bhagavantehi

satimataî
satimantänaî
bhagavantänaî

satimataî
satimantänaî
bhagavantänaî

satimantehi
satimantebhi
bhagavantehi

satimantesu

bhagavantesu

* O voc. dessa palavra não é usado: ao bhagavant (o Buda) se dirigem como bhante, etc., de acordo com o interlocutor. — Radical em palavras compostas: bhagavat-. —

p) Declinação de numerais: eka (um, algum [em pl.]); dvi (dve) (dois); ti (três); catu (quatro); pañca (cinco).

Singular

masculino eko ekaî ekena ekassa ekassa ekasmä, –mhä ekamhi, –smiî

neutro ekaî ekaî               o resto é similar à forma masculina.
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feminino ekä ekaî ekäya             ekissä ekissä ekäya ekissä

Plural

masculino eke
tayo

cattäro
caturo

eke
tayo

cattäro
caturo

ekehi, –ebhi
tïhi, –ïbhi

catù(u)hi, –ïbhi

ekesaî
tiÄÄaî
tinnannaî
catunnaî

ekesaî
tiÄÄaî
tinnannaî
catunnaî

ekehi, –ebhi
tïhi, –ïbhi

catù(u)hi, –ïbhi

ekesu
tïsu

catù(u)su

neutro ekäni
tïni
cattäri

ekäni
tïni
cattäri

      o resto como acima

feminino ekä
tisso
catasso

ekä
tisso
catasso

ekähi
tïhi, –ïbhi
catùhi, –ïbhi

ekäsaî
tissannaî
catassannaî

ekäsaî
tissannaî
catassannaî

ekähi
tïhi, –ïbhi
catùhi, –ïbhi

ekäsu
tïsu
catusu

comum dve, duve

pañca

dve, duve

pañca

dvïhi, ïbhi

pañcahi

dvinnaî
duvinnaî
pañcannaî

dvinnaî
duvinnaî
pañcannaî

dvïhi, ïbhi

pañcahi

dvïsu

pañcasu

Notas: De cha(è) (seis) até aììhädasa (dezoito) todos são declinados como pañca.
            Vïsati (20); saììhi (60); sattati (70); asïti (80); navati (90) são usados como substantivos , fem.sing., e são flexionados como jäti  (d).
            Tiîsä(a) (30); cattärïsa (40); paññäsa (50) são substantivos neutros, sing., e flexionados como neutros em –a, mas poderão também ser usados na forma radical   
               sem declinação. A forma feminina de cattärïsä & paññäsä é flexionada como kathä (a).
            Sataî (100) & sahassaî (1000) são substantivos neutros declinados em –a no sing. e pl. 
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Tabela III.1.5 — PRONOMES: DECLINAÇÕES  

Nominativo Acusativo Instrumental Dativo Genitivo Ablativo Locativo Obs.

a) Pronome pessoal, 1ª pessoa: radical ma(d) ou maî–

Singular ahaî (eu) maî (me, mim,  
   comigo)
mamaî

mayä
me1

mama(î); me1

mayhaî
mama(î); me1

mayhaî
mayä mayi 1 enclíticos

não-enfáticos

Plural mayaî (nós)
(amhe)

amhe; no1

(amhäkaî)
    (nos, nós)

amhehi
no1

amhäkaî
asmäkaî
(amhaî); no1

amhäkaî
asmäkaî
(amhaî); no1

amhehi amhesu

b) Pronome pessoal, 2ª pessoa: radical ta(d).

Singular tvaî (tu)
tuvaî

tvaî; taî
tuvaî (te, ti,      
   contigo)

tayä; te1

tvayä
tava; te1

tuyhaî
tava; te1

tuyhaî
tayä
tvayä

tayi
tvayi

1 enclíticos
não-enfáticos

Plural tumhe 
   (vós, vos,        
   convosco)

tumhe; vo1

tumhäkaî
    (vós, vos, 
    convosco)

tumhehi
vo1

tumhäkaî
tumhaî; vo1

tumhäkaî
tumhaî; vo1

tumhehi tumhesu

c) Pronome pessoal (& demonstrativo), 3ª pessoa: so, radical ta(d) & taî.

Singular

masculino so2; sa 
(ele,  isso,
aquele, aquilo)

taî (a, o, se, si  
   lhe, consigo)

tena (por, com,
através de/ele)

tassa (e ele, seu) tassa (seu) tamhä
tasmä

tamhi
tasmiî

1 Refere-se a algo
ou alguém que
não está pre-
sente; liga frases
de uma narrativa;
é usado para re-
forçar outros
pronomes.

neutro taî2; tad
 (isso, aquilo)

taî; tad
   (o, a, lhe)

              o resto é similar à forma masculina.

feminino sä2 (ela) taî (a, lhe, ela) täya tassä; täya
tissä(ya)

tassä; täya
tissä(ya)

täya tassaî; täsaî
tissaî; täyaî

Plural

masculino te (eles) te (os,  a eles,     
 lhes)

tehi tesaî
tesänaî

tesaî
tesänaî

tehi tesu

neutro täni (aqueles/
–as, esses, essas)

täni (aqueles/
–as, esses, essas)

              o resto é similar à forma masculina.

feminino tä; täyo
(aquelas, essas)

tä; täyo
 (as, a elas, lhes)

ìähi täsaî
täsänaî

täsaî
täsänaî

tähi täsu
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d) Pronome demonstrativo eso (ele, ela, isto, isso): radical eta(d) & etaî.

    flexionado como so (c): eso, esä, etaî, esä, etc.

Refere-se a algo
o u  a l g u é m
presente; usado
com outros pron.

e) Pronome demonstrativo ayaî (ele, ela, isto, isso): radical idaî.

Singular

masculino ayaî imaî iminä; anena imassa; assa imassa; assa asmä; imasmä
imamhä

asmiî; imamhi
imasmiî

o mesmo que
eso acima.

neutro idaî, imaî idaî, imaî               o resto é similar à forma masculina.

feminino ayaî imaî imäya ïmäya
assä(ya)
imissä(ya)

ïmäya
assä(ya)
imissä(ya)

imäya assaî
imäyaî
imissaî(–ssä)

Plural

masculino ime ime imehi, ehi esaî, imesaî
esänaî
imesänaî

esaî, imesaî
esänaî
imesänaî

imehi, ehi imesu
esu

neutro imäni imäni               o resto é similar à forma masculina.

feminino imä (yo) imä (yo) imähi äsaî, imäsaî
–sänaî

äsaî, imäsaî
–sänaî

imähi imäsu

f) Pronome demonstrativo ena (ž tad): radical na.

Sing. comum naî, enaî nassa nassa

Plural comum ne nesaî nesaî

g) Pronominal tuma1 (se, me, te, nos, vos; todo/qualquer corpo).
1 forma após-
trofa de ätuma =
attä?Singular tumo tumassa

h) Pronome demonstrativo asu, amu1 (ele, ela, isso, aquilo, aquele, aquela).

Singular

masculino asu, amu amuî amunä amussa amussa amu(–mhä),
(–smä)

amusmiî
amumhi

neutro aduî aduî               o resto é similar à forma masculina.
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feminino asu amuî         — amussä, (–yä) amussä, (–yä)           — amussaî,
(–yaî) 1 este refere-se a

um objeto
remoto; para
distinguir um
remoto de um
perto ou para
contrastar duas
pessoas ou
grupos.

Plural

masculino amù amù

amùhi amùsaî amùsaî amùhi            —neutro amùni, amù

feminino amù, (–uyo) amù, (–uyo)

i) Pronome relativo yo (que, o[a] qual, o[s]/a[s] que, os[as] quais, quem, aquele[s]/aquela[s] que, o que/quem quer que, qualquer que, tudo que): radical    
   yaî–, yad–.

Singular

masculino yo yaî yena yassa yassa yasmä, yamhä yasmiî, yamhi

neutro yaî, yad yaî, yad               o resto é similar à forma masculina.

feminino yä yaî yäya yassä, yäya yassä, yäya yäya yäya(î), yassaî

Plural

masculino ye ye yehi yesaî, yesanaî yesaî, yesanaî yehi yesu

neutro yäni yäni               o resto é similar à forma masculina.

feminino yä, yäyo yä, yäyo yähi yäsaî, yäsänaî yäsaî, yäsänaî yähi yäsu

j) Adjetivos pronominais: sabba (todo, inteiramente); añña (outro[a]); aññatara (um, um certo); apara (um outro); para (outro, um outro);vissa (todo, completo); itara   
   ([um] outro, diferente); ekacca (um, qualquer um).

   São flexionados como yad–.

k) Pronome interrogativo ko1 (radical kiî) (quem?, qual?, o que?, etc.); katama (quem? qual?, quais?)
1 este é refor-
çado por –su,
–ssu, –si :
kaîsu,
kenassu,
kaî si, etc.

Singular

masculino ko, katamo kaî kena, katamena kassa, kissa kassa, kissa kasmä, kismä kimhi, kismiî
kamhi, kasmiî

neutro kiî, katamaî kiî               o resto é similar à forma masculina.

feminino kä kaî käya kassä, käya kassä, käya käya kassaî, käyaî
katamassaî
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Plural

masculino ke, katame ke kehi kesaî kesaî
katamesänaî

kehi kesu

neutro käni käni               o resto é similar à forma masculina.

feminino kä kä kähi käsaî käsaî kähi käsu

l) Pronome indefinido koci, käci, kiñci  (qualquer um).

    É formado apensando ci = cid  às formas do ka–.

m) Pronome interrogativo katara (qual dos dois?) (tb. quem? qua l? num sentido geral).

     Nom. sing. m.: kataro;      Gen. sing. f.: katarissä.

n) Pronome interrogativo kati  (quantos?).

       Nom. sing. m.: kati;         Neutro: kati;           Instr.: katï(i)hi.

o) Pronome possessivo (para todas as três pessoas):

       sa (saî “propriedade”): Instr. sena;    Plural, säni

p) Pronome bhavant  (vós, senhor, vossa/sua honra):

Masculino

singular bhavaî bhavantaî bhotä bhoto bhoto bhotä bhoti

plural bhavanto
bhonto

bhavante bhavantehi bhavataî bhavataî bhavantehi bhavantesu

Feminino bhotï    declinação como kumärï  (d)

Voc.: sing., bho; pl., bhanto; fem., bhoti.
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Tabela III.2.3.a — VERBOS : TEMPOS & FORMAS DE CONJUGAÇÃO

Tempos 1ª Conj. 2ª Conj. 3ª Conj. 4ª Conj. 5ª Conj. 6ª Conj. 7ª Conj.

r = raiz; t = tema (= base)

a) Presente (indicativo)

desinência (ativo):
sing. pl.

1ª pess. mi ma
2ª si tha
3ª ti anti

desinência (médio):
sing. pl.

1ª pess. e mhe
2ª se vhe
3ª te ante

desinência (pres. passivo):
Passivo = r + ya

pac + ya > pacya > pacca(ti)

gv = gradação vogal:
i,  ï    > e
u, ù   > o
e + a > ay
o + a > av

(i) t = r + gv + a
(a) bhù + a >

bho + a >
   bhav+a(ti)
(b) nï + a >

ne + a >
nay+a(ti)

(c) hù > ho(ti)
(d) cu + a >

co + a >
cav+a(ti)

(ii) t = r
yä(ti); vä(ti)

(iii) t = r + a
pass+a(ti)
vad+a(ti)

(iv) t = r + reduplicada
ìhä > tiììhä (ti)
dä > dadä(ti)

t = r + ñ + a
(bhuj >)
   bhuñjati
(chid >)
   chindati
(muc >)
   muñcati
(his >)
   hiîsati

t = r + ya
mañña(ti)
(man+ya >

mañña)
jä+ya(ti)
chid >

chi+jja(ti)
vimuc >
   vimuc+ca(ti)

   
    ädi+ya(ti)

t = r + Äo
(su >)

suÄoti

t = r + na
gaÄhäti
kiÄäti
jänäti
su+Ää(ti)

t = r + o
kar+o(ti)
tan+o(ti)
sakk+o(ti)

(1) t = r + e
kath+e(ti)
mant+e(ti)
dis >

des+e(ti)
kut >

kot+e(ti)
(2) t = r + aya

päl+aya(ti)

É usado para expressar tempo presente, cujos limites são vagos, ou tempo indef. (declarações atemporais: “verdades eternas”); às vezes o futuro imediato (cf. “eu estou indo”), outras vezes o
passado (“presente histórico”); a duração de uma ação “até”; um tempo futuro fixo “quando”; etc.

b) Imperativo

desinência (ativo):
sing. pl.

1ª pess. mi ma
2ª hi tha
3ª tu ntu

desinência (médio):
sing. pl.

1ª pess. e ämase
2ª ssu vho
3ª taî ntaî

(1)  Imperativo = tema do presente + flexões especiais                         

bhava+tu
tiììha+tu

ädiya
chinda

gaÄha
jänätu (3ª)

karo+tu

(2) Imperativo, 2ª pessoa sing. = tema do presente + hi 

jïvä+hi
vade+hi
ho+hi
att+ha

chindatha suÄohi gaÄhähi
jänähi (2ª) karo+hi

todos os verbos:
kathe+hi
mante+hi
dese+hi
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Expressa ordens e proibições, convites e desejos. Na 2ª pessoa o sentido é usualmente de uma ordem; na 3ª pessoa, com o título ou nome do interpelado, ou com pronome polido, expressa um
convite cortês.

c) Optativo (ou Potencial) (corresponde ao Futuro do Pretérito e Subjuntivo)

O tempo optativo é formado do tema
do presente de todas as conjugações
com flexões especiais. Optativos
podem ser formados também para as
conj. passivas e causativas.

desinência (ativo):
sing. pl.

1ª pess. eyyämi eyyäma
2ª eyyäsi eyyätha
3ª eyya eyyuî

desinência (médio):
sing. pl.

1ª pess. eyyaî eyyämhe
2ª etho eyyavho
3ª etha eraî

bhaveyya
assa (como)
siyä (como)

bhuñjeyya maññeyya jäneyya kareyya deseyya

O tempo optativo é usado para qualquer ação hipotética. Ele pode ser traduzido por “deve”, “deveria”, “pode”, “poderia”, etc. A faixa de significados inclui uma forma branda de ordem ou uma
forte injunção, pedidos, convites, desejos, possibilidades, suposições e hipóteses: sace… yäceyyäsi… atha… adhivaseyya, “Se tu perguntares, ele poder(ia) aceitar”; yathä… vyäkaroti taî…
äroceyyäsi, “assim… como ele explicar, assim mesmo… tu deves relatar”. Na expressão idiomática ìhänaî… vijjati yaî…, “há (existe) o caso de…” (optativo da ação ou evento possível). 

d) Aoristo (ž Pretérito)

desinência (ativo):
sing. pl.

1ª pess. iî mhä
2ª o ttha
3ª ï uî; iîsu

desinência (médio):
sing. pl.

1ª pess. aî imhe
2ª ise ivhaî
3ª ä ù

(1)  r + i  ou  t (do pres.) + i  ou  a + r + i : a+bhäs+i ; jhe > jhäy+i ; pass+i (1ª Conj.) (3ª Conj.) (5ª Conj.)
          ä+di+yi ; (ac)chin+i ; (pad > paìipajjati) paccäpädi

(2)  t (do pres. em e) + s :  dese+s(i) ; kathe+s(i) ; mante+s (i)  (7ª Conj.) ; asso+si  (5ª Conj.)
  (paìi+su) > paccassosi  (5ª Conj.) ; gahesi

(3)  r + s : kar > a+kä+s(i) ; dä  > a+dä+s(i) ; pahä+s (i) (r. terminando em ä)
 acchid ; sak (k+s > kh) > a+sak+kh(i) , näsakkhi (na+asakkhi)

(4) Veja flexões de dis e gam

É usado para todos os tipos de ação passada, incluindo o particípio passado “histórico” ou “narrativo”, e o pretérito perfeito composto e indefinido: desesiî = “Eu tenho ensinado”. O aoristo é
indeterminado em relação ao tempo da ação; exprime a ação chegada a seu termo, ou em seu início, ou ainda uma ação de caráter geral, universal e atemporal, visto que não implica a localização
dentro do tempo.  (Para relações mais precisas de tempo, particípios são usados com o verbo principal).
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e) Futuro

O futuro tem as mesmas flexões
como o presente, adicionadas
usualmente a um tema que tem uma
forma forte de raiz e o sufixo iss, ou
na 7ª conjugação usualmente ess.

desinência (ativo):
sing. pl.

1ª pess. issämi issäma
2ª issasi issatha
3ª issati issanti

desinência (médio):
sing. pl.

1ª pess. issaî issämhe
2ª issase issavhe
3ª issate issante

gamiss(ati)
bhaviss(ati)
labhiss(ati) &

lacch(ati)

chindissati –pajjiss(ati)
chindissati &

checchati

soss(ati) gaÄhiss(ati)
ñaa(ati)

kariss(ati) desess(ati)

Os significados incluem o futuro provável (bhavissati freqüentemente tem este sentido) e o hipotético, certeza ou (na 1ª pessoa) determinação ou decisão: sace ahaî… labhissämi,
saîvibhajissämi…, “se eu obtiver… eu partilharei…”. Obediência a uma lei da natureza e também hábito (inato ou adquirido): “todos os seres viventes (devem/virão a) morrer” = …nikkhipissanti,
literalmente “jogar ao chão, pôr no chão (o corpo)”. Isto é mais enfático do que o uso do tempo paresente para expressar uma “verdade eterna”: “eles farão isto”; também, um colorido emocional
de arrependimento ou desaprovação. Indignação (ou desaprovação), usualmente numa frase começando com kathaî hi näma…, “Pois como ele pôde (poderá)…. Perplexidade, surpresa e espanto:
kim ev'idaî bhavissati, “o que isto poderá ser?” “o que é este (troço)?”.   

f) Condicional (corresponde ao Futuro do Pretérito e ao Subjuntivo)

desinência (ativo):
sing. pl.

1ª pess. ssa ssamhä
2ª sse ssatha
3ª ssa(ä) ssaîsu

desinência (médio):
sing. pl.

1ª pess. ssaî ssämhase
2ª ssase ssavhe
3ª ssatha ssiîsu

Condicional = modo futuro + flexões do tipo do aoristo + aumento a (exceto quando se usa prefixo).

(a) expressa ações posteriores à época de que se fala (v. II.d); (b) expressa futuro relativo a algo que é passado; (c) eventos hipotéticos que não se realizaram e que provavelmente não se realizarão
(d) indica hipótese que não acon teceria no passado (v. II.a); (e) hipóteses falsas ou impossíveis; dúvida, suposição inviável.
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g) Imperfeito (ou Pretérito imperfeito)

desinência (ativo):
sing. pl.

1ª pess. a, aî mhä
2ª o ttha
3ª ä ù

desinência (médio):
sing. pl.

1ª pess. iî mhase
2ª se vhaî
3ª ttha tthuî

(a) passado descrito como presente; (b) a 1ª entre duas ações simultâneas (“era… quando…”) (v. 4.a); (c) ação passada habitual ou repetida (imperf. freqüentativo); (d) fatos passados concebidos como
contínuos ou permanentes.

g) Perfeito (ou Passado Indefinido)  (corresponde ao pret.perf. simples e composto e ao pretérito-mais-que-perfeito simples e composto)

desinência (ativo):
sing. pl.

1ª pess. a mha
2ª e ttha
3ª a u

desinência (médio):
sing. pl.

1ª pess. i mhe
2ª ttho vho
3ª ttha re

Este modo é caracterizado pela reduplicação da raiz.

(1) A primeira consoante da raiz é reduplicada junto com a vogal que a segue: su + suc(a) > susuc(a); pa + pac(a) > papac(a).
(2) Se a raiz começa com uma vogal, somente ela é reduplicada: a + ah(a) > äh(a).
(3) Uma gutural é reduplicada pela sua palatal correspondente: ga + gam(u) > jagam(u).
(4) Uma aspirada é reduplicada pela sua não-aspirada, e uma não-aspirada por ela mesma: ba + bhù > babhù.
(5) O h de uma raiz é reduplicada pelo j: ja + har(a) > jahar(a).
(6) Uma vogal longa é encurtada na sílaba reduplicada.

Perf.: A – Simples: (a) ação produzida em certo momento do passado (v. 2.a) — B – Composto: (a) repetição de um ato ou a sua continuidade até o pres. em que falamos.
P.-m.-q.-p.: (a) ação que ocorreu antes de outra ação já passada (fato) (v. 2.b); (b) ação supostamente a ser completada antes de outra ter começado (suposição).
Nota 1: Pret.perf. simples, denotador de uma ação completamente concluída, afasta-se do presente; o pret.perf. composto, expressão de um fato repetido ou contínuo, aproxima-se do presente.
Nota 2: (a) O pret.imperf. exprime o fato passado habitual; o pret.perf., o não habitual. (b) O pret.imperf. exprime a ação durativa, e não a limita ao tempo; o pret. perf. indica  a ação 

momentânea, definida no tempo.

h) Infinitivo

O inf. é formado da forma forte da Infinitivo = raiz forte ou tema do pres. + tuî  ou  ituî
raiz ou do tema do presente.
Verbos da 7ª conj. e causativos têm
tuî seguindo a vogal temática e. O
inf. é usado como indeclináve l. Ele
expressa propósito e é 
intercambiável com o dativo de
propósito. 

gantuî
(gam)

bhavituî
(bhù)

bhuñjituî
muñcituî

sotuî
(su)

ñätuî
(ñä)

kätuî
(kar >)

ärädhatuî
(rädh)

desetuî
(dis)



Tempos 1ª Conj. 2ª Conj. 3ª Conj. 4ª Conj. 5ª Conj. 6ª Conj. 7ª Conj.

Apend - 18

i) Particípio Presente (ativo) (corresponde ao Gerúndio e Ger. Comp.)

O part.pres. indica uma ação que
ocorre simultaneamente com

Part. pres. = tema do pres. + nt ou mäna (decl. como subst.) :– (1) nt : sing. flexionado como subst. em –nt ; pl. como em –a ;
      (2) mäna : flexionado como subst. em –a 

a ação principal da frase.
Os part.pres. são usados como
adjetivos, “qualificando” substantivos,
com os quais eles concordam em
gên., caso e número.

bhavant(o)
bhavamäna
gacchant(o)
samäna

(o ser)

chindanto
chindato 

(gen.)
bhuñjamäna

ädiyant(o)
chindamäna
jäyanto

jänaî
jänanto

karont(o)
(o fazer)

sakkont(o)

paññapent(o)
(declarando)

j) Particípio Passado (passivo)

O part.pass. é normalmente O part.pass. = raiz + ta  ou  ita  ou  na
passivo em sentido, mas part. pass.
de verbos int. (esp. daqueles que
significam “ir”, “mover-se”, “ir
adiante [asceta]”) são às vezes constr.
como ativos. O part.pass. poderá ser
= a um verbo finito (normalmente
pass.) no tempo pretérito. Ele então
aparece no caso nom. e concorda em
núm. e gênero com o agente (se
ativo) ou pacien te (se pass.). Usual. e le
indica o “presente-perfeito”, como na
conversação: mayaî…
upasaîkantä “nós nos aproxi-
mamos (viemos)…”

O part.pass. pode ser acomp.
pelo tempo presente de verbos que
significam “ser, estar”, acentuando o
sentido do pres.perf.

Alguns part.pass. são usados
como substantivos (bhäsitaî, “fala,
dito”), e todos eles podem ser usados
como adj. (kupita, “irado”)
qualificando e concordando com
subst. em gên. e núm. Como subst.
alguns têm significados especiais. Eles
têm declinação como subst. em –a
nos três gêneros.  

pakkan+ta
(m+t > nt)

kilan+ta
kup+ita
ga+ta

(gam >)
(pucch >)

puììha
(bandh >)

baddha
((ì)ìhä >)

ìh+ita
((d)dis >)

diììha
(vac >)

vut+ta
san+ta

(sam >)
(dä >)

dinna
(nisïd >)

nisinna
hä >

hïna

(bhid >)
bhinna

(bhuj >)
bhutta

(chid >)
chinna

vi-muc >
vimut+ta

ni-rudh >
niruddha

(chid >)
chinna

(äpad >)
äpanna

(sampad >)
sampanna

ädiyamäno
ädiyaî
ädiyanto

ni-(g)gah+ïta
su+ta
gahï+ta
näta

ka+ta
(kar >)
(feito)

des+ita
ni-vattha

(ni-väs >)
chaëëita
  (abandonado)
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k) Particípio Passado Ativo

Part.pass.ativo é formado (1) Part.pass.ativo = raiz + tävin            (2) Part.pass.ativo = part.pass. em ta + vant(u) = tavant(u) 
pela adição de doi s sufixos à raiz. Ele
pode ser usado ou como verbo ou
como adjeti vo. No primeiro caso, ele
toma um agente no nom. e pode
tomar um paciente no acusativo.

vijitävin
(que tem/ 
tinha con- 
quistado)

(vas >)
visitavant
(o que viveu 
[bem])

(bhuj >)
bhut(tävin)
(tendo comi-
do; o que 
tem comido)

l) Particípio Futuro Passivo (sentido de Imperativo ou Optativo)

O part.fut.pass. é normalmente Part.fut.pass. = raiz + tabba  ou  anïya  ou ya(yya)
passivo. A construção é na maior
parte como no part.pass.; ele pode
ser usado como um verbo de oração
ou como adj. ou às vezes como subs-
tantivo. Aquele em tabba é 

kami+tabba
(a ser anda-  

 do; andável)
vattabba

(a ser falado)
vacanïya

(a ser dito)
bhabba

(bhù >)
(capaz)

veditabba
(a ser co-  

 nhecido;
 conhecíve l)

(a ser desco-
berto)

jänitabba
(a ser co- 
nhecido)

kä+tabba
(a ser feito)

karaÄïya
(o que deve 
ser feito)

kicca
(a ser feito)

daììhabba
(a ser visto)
(visível)

dassanïya
(o que deve 
ser visto)

freqüentemente usado como verbo de
oração, e aquele em anïya como adj.
A inflexão é em 3 gên. sobre o tema
de a/ä exatamente como no part.

pass.
O sentido de part.fut.pass. é

geralmente imperativo ou optativo.

m) Gerúndio

O ger., uma part. indecl., é usado
para expressar uma ação precedente
à ação do verbo principal de uma
frase. Ele poderá assim concluir uma
cláusula subordinada. O agente do
ger. é o mesmo daquele da ação 
principal.

Frases complexas são construídas 
com cláusulas concluídas por part. ou
ger. que precedem a cláusula princi-
pal com o verbo principal. Desta ma-
neira, o agente é descrito como exe-
cutando um grupo ou série de ações.
Cada cláusula poderá ter seu próprio

Gerúndio = raiz + tvä, itvä  ou ya

 
upasaîkam+

itvä
gan+tvä
va+tvä

(vac >)
hutvä
pahä+ya

chinditvä
bhuñjitvä

ädiyitvä
upasampajja

Opajjitvä
& uppajja

(chid >)
chetvä
chinditvä
nipajja

paìissu+tvä
gaÄhi+tvä

(gaÄha >)
gah+ä+ya
gayha

(gah >)
aññäya
sutvä
gahetvä

kar+itvä
ka+tvä

abhiväd+etvä

vivic+ca
(vic+ya >

vicca)
chaëëitaî



Tempos 1ª Conj. 2ª Conj. 3ª Conj. 4ª Conj. 5ª Conj. 6ª Conj. 7ª Conj.
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paciente.

n) Conjugação Passiva

A raiz é usualmente inalterada Tema passivo = raiz + ya  ou ï(i)ya

e normalmente tem a mesma forma
que o part.pass. Raízes que terminam
com vogal freqüentemente a perdem.
As flexões são as mesmas do ativo. É
o tema que mostra se um verbo é
ativo ou passivo. Freqüentemente o
sufixo ya é assimilado na consoante
final de uma raiz, e às vezes sua

(1) Presente indicativo passivo:

pah+ïya(ti)
   (é abandonado)
dissa(ti)
vucca(ti)
hañña(ti)

chijjati uppajjiyati paññäya(ti)
(é entendido)

gayha(ti)
(gah >)

karïya(ti)
kayira(ti)

(é feito)
presença é inferida da duplicação
desta consoante. 

(2) Aoristo passivo = tema pass. + aoristo flexionado: haññiîsu, “eles foram mortos”.

(3) Part.pres. passivo = tema passivo + mäna + flexões de part.: kayiramäna, “sendo feito”.

(4) Futuro passivo = tema passivo + sufixo & flexões do futuro: pahïyissati, “isto será abandonado”. 

Significados: (1) pres. ind. passivo (Kammapada): esä taÄhä pahïyati “este anelo é abandonado”; bhojanaî dïyati “a refeição é dada”. (2) passado passivo: haññiîsu “eles foram mortos”. 
(3) part. pres. passivo: kayiramäna  “sendo feito”. (4) verbo auxiliar + part. pass = passivo: saññä ca vedanä ca niruddhä honti “as sensações e percepções estão cessadas (cessaram)”. (5) passivo
do futuro: pahïyissa ti “será abandonado”.
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Tabela III.2.3.b — VERBOS : MODELOS DE CONJUGAÇÃO

Pessoa Presente (indicativo) Imperativo Optativo Aoristo Futuro Condicional Causativo Part. Pres.

ativo passivo médio

1ª Conjugação

(i) Verbos irregulares & verbos com a de aumento.
bhavati [bhù] “ser, existir” — osakkati [o + sakk] “retirar-se, afastar-se” — nayati, neti [nï] “lidar, guiar, conduzir”

sing. 1 bhavämi bhave bhavämi bhaveyyämi bhaviî, abhaviî bhavissämi abhavissaî bhävemi
bhavamäna  (s.)

bhavanta (s.)

nenta

2 bhavasi bhavase bhava, –ähi bhaveyyäsi bhavi, abhavo bhavissasi abhavissa bhävesi

3 bhavati
osakkati
nayati
neti

nïyati bhavate bhavatu
nayatu

bhaveyya,
bhave
nayeyya, naye

bhavi, abhavï-
osakki
nayi
(a)nesi

bhavissati
nessati

abhavissä-  
   “se isto fosse”

bhäveti
näyeti

pl. 1 bhaväma bhavämhe bhaväma bhaveyyäma bhavimhä,
abhaviîhä

bhavissäma abhavissäma
abhavissaîhä

bhävema

2 bhavatha bhavavhe bhavatha bhaveyyätha bhavittha,
abhavittha

bhavissatha abhavissatha bhävetha

3 bhavanti
nayanti

bhavante bhavantu
nayantu

bhaveyyuî
nayeyyuî

bhaviîsu,
abhaviîsu
nayiîsu

bhavissanti
nessanti

abhavissaîsu bhäventi

Inf.: bhavituî; netuî — Part.pass.: bhùta; osakkita; nïta — Part.fut.pass.: bhabba (adj.), bhavitabba (causativo: bhävetabba) “a ser desenvolvido”; netabba — Ger.: bhavitvä, bhotvä, bhùtvä 
(bhuyya); netvä, –neyya — Futuro do caus.: bhävessati — Part.pass. do caus.: bhävita. 

Verbo: hoti [hù] “ser”

sing. 1 homi homi assaî ahosiî, ahuî

honto
2 hosï hohi assa ahosi, ahù-

3 hoti hotu assa “deverá 
haver/ser”

ahosi, ahù- , ahud (hessati)
bhavissati

pl. 1 homa homa assäma ahumhä- , ahuî,
ahosimhä

2 hotha hotha assatha ahuvattha,
ahosittha

3 honti hontu assu ahesuî, ahuî,
ahù

Inf.: hotuî — Part.pass.: bhùta — Ger.: hutvä.
Nota: No modo pres. hoti é muito mais comum do que bhavati; mas, em alguns modos somente as formas do bhavati são usadas.
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Verbo: atthi [as] “ser”

sing. 1 asmi, amhi asmi (siyaî) äsiî

2 asi ähi (siyä) äsi

3 atthi atthu siyä “pode/
poderia/deveria
ser”

äsi bhavissati

samäna (subst.)

pl. 1 amha (–ä) asma    — äsimha sant (subst.)

2 attha attha     — äsittha

3 santi santu siyaîsu (siyuî) äsuî

Part.pass.: bhùta — Ger.: bhavitvä.

Verbo: gacchati [gam] “ir” — icchati (is) “querer; desejar”

sing. 1 gacchämi gacchämi agamasiî,
agamisaî,
agamiî, agamaî

gamissämi gameti

(imper. do 2º
sing. gamehi)

gacchatä

2 gacchasi gacchä
gacchähi

gaccheyyäsi agami, agamä gamissasi,
gacchissati

gacchantaî

3 gacchati gacchamäna gacchatu gacche,
gaccheyya

agami, agamä,
agamäsi, agacchi
agañchi, gami

gamissati gacchanto,
gacchaî

pl. 1 gacchäma gacchäma gaccheyyämä agamimha, 
agamamha
agamäma

gamissäma gacchantehi

2 gacchatha gacchatha agamittha,
agamatha, (–ttha)

gamissatha gacchante

3 gacchanti gacchantu agamaîsu,
agamisuî,
agamiîsu,
agamuî

gamissanti gacchantä

Inf.: gantuî — Part.pass.: gata — Part.fut.pass.: gantabba, gamanïya — Ger.: gantvä, –gamma.

Verbo: eti (i) “ir; vir”

sing. 1 ägametha
(opt. 3ª sing.)

2 ehi ehisi

3 etu agá essati, ehiti ento
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pl. 1

2 etha

3 aguî ehinti

Part.pass.: ita — Ger.: –äya, –icca.
Nota: O verbo eti é sinônimo de gacchati, mas “poético” ou “elevado” e, portanto, raramente usado; no imper., no entanto, eti é normal e não o outro.

Verbo: labhati [labh] “receber, obter”; bhäsati [bhäs] “dizer, falar”

sing. 1 labhämi labbhämi labhe labhämi labhe,
labheyyaî,
labheyyämi 

alatthaî,
alabhitthaî,
labhiî,

lacchämi,
labhissämi

alabhissaî labbheti

alabbhesi
(1ª sing. 

aoristo)

labhant (subst.)
labhamäna  

(subst.)

bhäsanta

2 labhasi labbhasi labhase labha,
(–ähi),
labhassu 

(médio) 

labhe, labheyya,
labheyyäsi,
labhetho (médio)

alattha,
labhi

bhäsi

lacchasi,
labhissasi

alabhissa

3 labhati labbhati labhate labhatu,
labhataî

(médio)

labhe, labheyya,
labheyyäti,
labhetha (médio)

alattha, 
labhi

lacchati,
labhissati

alabhissa,
alabhissatha

(médio)

pl. 1 labhäma labbhäma labhamhe labhäma labhema, 
labhemu,
labheyyäma

alatthamha,
labhimhä

lacchäma, 
labhissäma
lacchämase

(médio) 

alabhissäma

2 labhatha labbhatha labhavhe labhatha labhetha,
labheyyätha

alatthattha,
labhittha

lacchatha,
labhissatha

alabhissatha

3 labhanti labbhanti labhante, 
labhare

labhantu labheyyu alatthuî,
alatthaîsu,
labhasuî

lacchanti,
labhissanti

alabhssaîsu

Médio: imper. labhataî; opt. labhetha — Inf.: laddhuî — Part.pass.: laddha; bhäsita — Part.fut.pass.: labbha, labhanïya; bhäsitabba — Ger.: labhitvä, laddhä  & laddhäna (poét.); bhäsitvä 
— gen.abs.: labhamänassa.

(ii) Verbos a cujas raízes sào adicionados sufixos diretamente. 
yäti [yä] “continuar, proseguir” — bhäti [bhä] “brilhar” — väti [vä] “soprar; ventar” — brùti [brù] “falar; dizer”

sing. 1 yämi
bhämi
brùmi

brumi bruveyyämi yäyiî
abraviî

bhassämi
bhavissämi

2 yäsi
bhäsi
brùsi

bruhi bruveyyäsi yäyi
abravi

bhassasi
bhavissasi
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3 yäti
bhäti
väti
brùti

bhätu
brutu

yäyeyya
bhäyeyya
väyeyya
bruveyya, bruve

yäyi
bhäsi
väyi
abravi

yässati
bhassati
vassati
bhavissati

bruvanta

pl. 1 yäma
bhäma
brùma

bruma bruveyyäma yäyimha
abravimhä

bhassäma
bhavissäma

2 yätha
bhätha
brùtha

brutha bruveyyätha yäyittha
abravittha

bhassatha
bhavissatha

3 yanti
bhanti
vanti
bravanti

bhäntu
bruvantu

yäyeyyuî
bhäyeyyuî
väyeyyuî
bruveyyuî

yäyiîsu
väyiîsu
abravuî,
abraviîsu

yässanti
bhassanti
vassanti
bhavissanti

Ger.: bruvitvä.

(iii) Raízes que terminam com consoante adicionam a sem guÄa (fortalecimento).  
vatti, vacati [vac] “falar” — vadati, vadeti [vad] “dizer” 

sing. 1 vadämi vademase
(opt. 1ª pl.)

vadämi, 
vademi

vajjaî, vajja,
vade

avocaî, avacaî
avadiî 

vakkhämi
vadissämi

2 vadasi vadäna vadehi vajjäsi, vajjesi avoca, avaca
avadi

vakkhahi
vadissasi vadäna

vadanta,
vadamäna, 

3 vadati, vadeti vuccati, vajjati
(vädiyati) 

vadatu vadeyya, vajjä, avoca, avaca
avadi

vakkhati
vadissati,
vadessati

väceti, vädeti,
vädiyati

pl. 1 vadäma vadäma avocumha
avadimhä

vakkhäma
vadissäma

2 vadatha vadatha avocuttha
avadittha

vakkhatha
vadissatha

3 vadanti vadantu vajjuî avocuî, avacu
avadiîsu

vakkhanti
vadissanti

Inf.: vattuî — Part.pass.: vutta, vädita — Part.fut.pass.: vattabba (a ser dito/falado); vacanïya (a ser dito/falado; o que deveria ser dito) — Ger.: vatvä, vatväna, vaditvä.

Verbo: dassati [(d)dis]; passati [pass] “ver”

sing. 1 passämi addasaî dasseti [dis+e]
“mostrar, 

 exibir”2 passasi



Pessoa Presente (indicativo) Imperativo Optativo Aoristo Futuro Condicional Causativo Part. Pres.

ativo passivo médio

Apend - 25

3 dakkhati,
dakkhiti,
passati

dissati dakkhatu,
passatu

addakkhi,
addasä (+ si),
passi

(= 3ª pess.)

dakkhiti,
dakkhissati,
desessati,
passissati

dassesi 
(aoristo)

dassita (pp.)

santa
passamäna

pl. 1 passäma addasäma

2 passatha passatha addasatha

3 passanti addakkhuî,
addasuî,
addasäsuî

Inf.: daììhuî — Part.pass.: diììha — Part.fut.pass.: daììhabba, dassanïya — Ger.: passitvä, disvä.

Verbo: pacati [pac] “cozinhar”

sing. 1 pacämi pace pacämi pace,
paceyyämi

apaciî, paciî pacissämi

2 pacasi pacase paca, pacähi pace, paceyyäsi apaci, paci pacissasi

3 pacati pacate pacatu pace, paceyya apaci, paci pacissati pacanta

pl. 1 pacäma pacämhe pacäma paceyyäma apaciîha pacissäma

2 pacatha pacavhe pacatha paceyyätha apacittha,
pacittha

pacissatha

3 pacanti pacante pacantu paceyyuî apaciîsu, apacuî pacissanti

Part.pass.: pacita, pakka — Part.fut.pass.: pacitabba — Ger.: pacitvä — Inf.: pacituî.

(iv) Raízes que formam suas bases por reduplicação.
tiììhati [thä] “estar/ficar em pé” — dadäti [dä] “dar”

sing. 1 tiììhämi
dadämi

tiììhämi
dadämi

tiììheyyämi
dadeyyämi

aììhäsiî
adäsiî

tiììhissämi
dadissämi

2 tiììhasi
dadäsi

tiììhähi
dadähi, dehi

tiììheyyäsi
dadeyyäsi

aììhäsi
adäsi

tiììhissasi
dadissasi

3 tiììhati
dadäti

tiììhatu
dadätu

tiììheyya
dadeyya,
dajjä

aììhäsi
adäsi, dadi,
adadi, adä

tiììhissati,
thassati
dadissati

tiììhanta,
tiììhamäna
dadanta,
dadamäna

pl. 1 tiììhäma
dadäma

tiììhäma
dadäma

tiììheyyäma
dadeyyäma

aììhasimhä-
adasimhä-

tiììhissäma
dadissäma

2 tiììhatha
dadätha

tiììhatha
dadätha

tiììheyyätha
dadeyyätha

aììhäsittha
adäsittha

tiììhissatha
dadissatha
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3 tiììhanti
dadanti

tiììhantu
dadantu

tiììheyyuî
dadeyyuî

aììhaîsu
adäsuî,
adaîsu

tiììhissanti,
thassanti
dadissanti

Inf.: dätuî, dadituî — Part.pass.: ìhita; dinna — Ger.: ìhatvä.

2ª Conjugação

Verbo: bhuñjati [bhuj] “comer” — chindati [chid] “cortar” (veja chijjati na 3ª conj.) 

sing. 1 bhuñjämi
chindämi

bhuñjämi
chindämi

chinde,
chindeyyämi

bhuñjiî

2 bhuñjasi
chindasi

chindähi,
chinda

chinde,
chindeyyäsi

bhuñji

3 bhuñjati
chindati

bhuñjatu,
bhuñjassu,
chinda

bhuñjeyya
chinde,
chindeyya

–bhuñji
chindi,
acchindi

bhuñjissati,
chindissati,
checchati

bhojeti,
chedäpeti,
chijjati,
chedäpento 

(p.res.)
chindäpeti

bhuñjamäna
bhuñjanto
chindamäna
chindanto (nom)
chindato (gen)

pl. 1 bhuñjäma
chindäma

chindäma chindeyyäma bhuñjimhä-

2 bhuñjatha
chindatha

bhuñjassa
(médio)

chindatha

bhuñjetha
chindeyyätha

bhuñjittha

3 bhuñjanti
chindanti

chindantu chindeyyuî (a)bhuñjiîsu
chindiîsu

checchanti

Inf.: bhuñjituî, bhottuñ; chindituî — Part.pass.: bhutta, bhuttävin (pp. ativo); chinna — Part.fut.pass.: bhojanïya; chindiya — Ger.: bhutväna, bhuñjitvä; chinditvä.

3ª Conjugação

Verbo: maññati [man] “pensar” — dibbati [div + ya] “divertir-se”

sing. 1 maññämi
dibbämi

maññe dibbeyämi

2 maññasi
dibbasi

maññeyya
dibbe,
dibbeyyäsi

3 maññati
dibbati

maññeyya
dibbe, dibbeyya

amaññi
dibbi

maññissati
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pl. 1 maññäma
dibbäma

dibbeyyäma

2 maññatha
dibbatha

dibbeyyätha

3 maññanti
dibbanti

dibbeyyuî

Part.pass.: –mata, muta.

Verbo: chijjati [chid] “cortar; destruir, remover” (veja tb. chindati na 2ª conj.)

sing. 3  (i) chijjati chijjeraî
(opt. 3ª pl.)

acchida chijjissati chedäpeti

   (ii) chindati chinda,
chindatha

acchindi, chindi chindissati chindamäna

   (iii) acchecchi, acchejji checchati

Part.pass.: (i) chijjita — Ger.: (i) chijjitvä; (ii) chinditvä; (iii) chetvä.

Verbo: ädiyati [ä + dä] “tomar, pegar; prestar atenção”

sing. 3 ädiyati ädiya ädiye ädiyi, ädiyasi,
ädapayi

ädiyamäno,
ädiyanto

Part.pass: ädiyaî — Ger.: ädiyitvä, ädiya, ädäya, ädïya.

Verbo: uppajjati [u(d) + pad] “nascer; acontecer, ocorrer; vir a ser”

sing. 3 uppajjati uppajjiyati uppajji, udapädi –pajjissati uppajjissatha
“se isto  
tivesse   
surgido/ocor-
rido”

(médio - 3ª sing.)

uppädeti

Part.pass.: uppanna — Ger.: –pajjitvä, uppajja .

4ª Conjugação

Verbo: suÄoti [su+Äo] “ouvir” — päpuÄäti [pa+ap+uÄä], pappoti, appoti [formas contraídas de päpuÄäti] “atingir, alcançar” — sakkuÄäti [sak(k)+uÄä] “ser capaz”

sing. 1 suÄomi päpuÄiî

2 suÄosi päpuÄi
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3 suÄoti
päpuÄäti
pappoti
appoti
sakkuÄäti

päpuÄätu päpuÄi
sakkuÄi

päpuÄanta
sakkuÄanta

pl. 1 suÄoma papomu päpuÄimha

2 suÄotha päpuÄittha

3 suÄonti
päpuÄanti
sakkuÄanti

päpuÄiîsu
sakkuÄiîsu

Inf.: päpuÄituî, pattuî — Ger.: päpuÄitvä, patvä; pappuyya; sakkuÄitvä.
Nota: O verbo suÄoti tem outra forma, suÄäti, conj. na classe 5 (q.v.); o verbo sakkuÄäti tem outra forma, sakkoti, conj. na classe 6.

5ª Conjugação

Verbo: jänäti [(ñ)ñä+nä] “saber; aprender; descobrir” — dhunäti [dhu + nä] “sacudir; agitar”

sing. 1 jänämi
dhunämi

jäneyyämi jäniî
aññäsiî

jänissämi jänanta,
jänamäna
jänanto
jänaî

2 jänäsi
dhunäsi

jänähi jäneyyäsi jäni
aññäsi

jänissasi

3 jänäti
dhunäti

ñäyati jänätu jäneyya, jaññä jäni, aññäsi jänissati,
ñassati

jänäpeti,
ñäpeti

pl. 1 jänäma
dhunäma

jäneyyäma
jänemu

jäniîha
aññäsimha

jänissäma

2 jänätha
dhunätha

jäneyyätha jänittha
aññäsittha

jänissatha

3 jänanti
dhunanti

jäneyyuî jäniîsu
aññäsiîsu

jänissanti

Inf.: jänituî, ñätuî — Part.pass.: ñäta — Part.fut.pass.: jänitabba, –ñeyya — Ger.: jänitvä, ñatvä, aññäya.

Verbo: gaÄhäti [(g)gah+Ähä] “tomar; segurar”

sing. 1 gaÄhämi gaÄhiî gaÄhissämi

2 gaÄhäsi gaÄhähi gaÄhi gaÄhissasi

3 gaÄhäti gayhati gaÄhätu gaÄhi, gahesi,
aggahesi

gaÄhissati,
gahessati

gaÄhäpeti,
gähäpeti,
gäheti
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pl. 1 gaÄhäma gaÄhiîha gaÄhissäma

2 gaÄhätha gaÄhittha gaÄhissatha

3 gaÄhanti gaÄhimsu gaÄhissanti

Inf.: gaÄhituî, gahetuî — Part.pass.: gahita — Ger.: gaÄhitvä, gahetvä, –gayha, gahäya. 

Verbo: suÄäti [su+Ää] “ouvir” — paìissuÄäti [paìi+su+Ää] “aceder, concordar”

sing. 1 suÄämi suÄämi suÄeyyämi suÄiî suÄissämi

2 suÄäsi suÄähi, suÄa suÄeyyäsi suÄi suÄissasi

3 suÄäti suÄätu suÄeyya suÄi, assosi
paccassosi,
paìisuÄi

suÄissati säveti

pl. 1 suÄäma suÄäma suÄeyyäma suÄimhä suÄissäma

2 suÄätha suÄätha suÄeyyätha suÄittha, assuttha suÄissatha

3 suÄanti suÄantu suÄeyyuî suÄimsu suÄissanti

Inf.: sotuî — Part.pass.: suta — Part.fut.pass.: sotabba — Ger.: sutvä; paìissutvä, paìisunitvä.

6ª Conjugação

Verbo: karoti [kar+o] “fazer” — tanoti [tan+o] “estender”

sing. 1 karomi
tanomi

karïyämi karomi kareyyämi kariî, akäsiî
taniî

karissämi
kähämi,
kassämi

2 karosi
tanosi

karïyasi karohi, kara kareyyäsi kari, akäsi
tani

karissasi,
kähasi

3 karoti
tanoti

karïyati,
kayirati

karotu,
kurutu
tanotu

kareyya
taneyya

kari, akäsi
tani

karissati
kähati
tanissati

käreti,
käräpeti

karonta (s.)

pl. 1 karoma
tanoma

karïyäma karomase
(aor. 1ª pl.)

karoma kareyyäma karimhä, akamhä- ,
akäsimhä

karissäma

2 karotha
tanotha

karïyatha karotha kareyyätha karittha, akattha,
akäsittha

karissatha

3 karonti
tanonti

karïyanti karontu
tanontu

kareyyuî
taneyyuî

kariîsu, 
akäsuî, akaîsu

karissanti
tanissanti

Inf.: kätuî; tätuî — Part.pass.: kata; tata — Part.fut.pass.: kätabba (caus.: käretabba “deve ser causado para ser feito”), karaÄïya, kicca — Ger.: katvä, karitvä; tatvä.
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Verbo: sakkoti [sak(k)+o] “ser capaz”

sing. 1 sakkomi

2 sakkosi sagghasi

3 sakkoti sakkuÄeyya
sakkä

asakkhi,
sakkhi

sakkhati,
sakkhiti

sakkonta

pl. 1 sakkoma sakkuÄemu asakkhimhä-

2 sakkotha

3 sakkonti sakkhinti

Part.fut.pass.: sakkuÄeyya.

7ª Conjugação

Verbo: deseti [dis + e] “ensinar”

sing. 1 desemi desemi deseyyam(i) desesiî desessämi

2 desesi desehi deseyyäsi desesi desessasi

3 deseti desetu deseyya desesi desessati desenta

pl. 1 desema desema deseyyäma desimha desessäma

2 desetha desetha deseyyätha desittha desessatha

3 desenti desentu deseyyuî desesuî desessanti

Inf.: desetuî — Part.pass.: desita — Ger.: desetvä.

Verbo: corayati [cur + aya], coreti [cur + e] “roubar”

sing. 1 corayämi corayämi corayeyyämi corayiî corayissämi

2 corayasi corayähi corayeyyäsi corayi corayissasi

3 corayati
coreti

corayatu
coretu

corayeyya
coreyya

corayi
coresi

corayissati
coressati

pl. 1 corayäma corayäma corayeyyäma corayimha corayissäma

2 corayatha corayätha corayeyyätha corayittha corayissatha

3 corayanti
corenti

corayantu
corentu

corayeyyuî
coreyyuî

corayiîsu
coresuî

corayissanti
coressanti
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Conjugação do Imperfeito (Hiyattani) 

Ativo: Singular Médio: Singular

1ª agaccha; agama; agaccham; agamaî (eu fui/ia) 1ª agacchiî; agamiî (eu [me] fui/ia)

2ª  agaccho; agamo (tu foste/ias) 2ª agacchase; agamase (tu [te] foste/ias)

3ª agacchä; agamä  (ele foi/ia) 3ª agacchattha; agamattha (ele [se] foi/ia)

Plural Plural

1ª agacchamhä; agamamhä  (nós fomos/íamos) 1ª agacchamhase; agamamhase (nós [nos] fomos/íamos)

2ª agacchattha; agamattha (vós fostes/íeis) 2ª agacchivhaî; agamivhaî (vós [vos] fostes/íeis)

3ª agacchù; agamù (eles foram/íam) 3ª agacchatthuî; agamatthuî  (eles [se] foram/íam)

Conjugação do Perfeito (ou Passado indefinido) (Parokkhä) 

Ativo: Singular Médio: Singular

1ª papaca (eu cozinhara/tinha cozinhado) 1ª papaci

2ª  papace (tu cozinharas/tinhas cozinhado) 2ª papacittho

3ª papaca (ele cozinhara/tinha cozinhado) — äha (ele dissera/tinha dito) 3ª papacittha

Plural Plural

1ª papacimha  (nós cozinháramos/tinhamos cozinhado) 1ª papacimhe

2ª papacittha  (vós cozinhäreis/tinheis cozinhado) 2ª papacivho

3ª papacu (eles cozinharam/tinham cozinhado) — ähaîsu, ähu 3ª papacire
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