prefácio

Na literatura de todos os países existem algumas obras que
versam especialmente sobre o amor. Em todas elas, esse tema
é tratado de maneira diferente e de diversos pontos de vista.
A presente obra tem como propósito ser uma tradução completa daquela que é considerada a obra clássica sobre o amor
na literatura sanscrítica e que tem por título Vatsyayana Kama
Sutra, ou Aforismos sobre o amor, de Vatsyayana.
A introdução apresentará os dados relativos à data em que
a obra foi escrita e incluirá os comentários que lhe dizem
respeito. Os capítulos seguintes serão a tradução da obra
propriamente dita. É, porém, conveniente fazer aqui uma
breve análise de outras obras do mesmo gênero, compostas
por autores que viveram e escreveram anos depois do desaparecimento de Vatsyayana, mas que o consideravam ainda
a grande autoridade e sempre o citaram como o principal
guia para a literatura erótica hindu.
Além do tratado de Vatsyayana, são as seguintes as obras
sobre o mesmo tema que se podem encontrar na Índia:
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• Ratirahasya, ou Segredos do amor
• Panchasakya, ou As cinco setas
• Smara Pradipa, ou A luz do amor
• Ratimanjari, ou A grinalda do amor
• Rasmanjari, ou O rebento do amor
• Anunga Runga, ou O palco do amor; também chamada Kamaledhiplava, ou Um barco no oceano do amor.
Um poeta chamado Kukkoka é o autor de Segredos do
amor. Compôs sua obra para agradar a um certo Vendutta,
que se supõe ter sido um rei. Ao escrever seu nome ao final
de cada capítulo, ele se intitula Siddha patiya pandita, isto é,
um homem talentoso entre os sábios. A obra foi traduzida
para o hindi há alguns anos e nessa versão o nome do autor
surgia com a grafia abreviada de Koka. E à medida que o
mesmo nome passou a ser adotado em todas as traduções da
obra em outras línguas indianas, o livro tornou-se conhecido
e o assunto passou a ser designado habitualmente por Koka
Shastra, ou doutrinas de Koka, e a identificar-se também
com o Kama Shastra, ou doutrinas do amor, passando as
expressões Koka Shastra e Kama Shastra a serem usadas indiscriminadamente.
A obra contém cerca de oitocentos versículos e divide-se
em dez capítulos intitulados Pachivedas. Alguns dos assuntos
tratados nessa obra não se encontram em Vatsyayana, como
ocorre com os quatro tipos de mulheres – Padmini, Chitrini,
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Shankini e Hastini –, bem como com a enumeração dos dias
e das horas em que as mulheres dos diferentes tipos estão
sujeitas à influência do amor. O autor acrescenta que se inspirou nas opiniões de Gonikaputra e Nandikeshwara, ambos
mencionados por Vatsyayana, mas cujas obras se perderam.
É difícil chegar a uma ideia aproximada do ano em que a
obra foi escrita. Presume-se, porém, que o tenha sido depois do Kama Sutra e antes das outras obras sobre o mesmo
tema que chegaram até nós. Entre os nomes dos autores
que trataram do assunto e cujas obras consultou (mas que se
perderam),Vatsyayana não menciona o de Kukkoka, o que
parece confirmar a suposição de que este viveu em uma
época posterior. Se assim não fosse, Vatsyayana certamente
teria feito referência a ele como cultor desse tipo de literatura, juntamente com outros.
O autor de As cinco setas foi um certo Jyotirisha, também
conhecido como o mais eminente dos poetas, o tesouro das
64 artes e o melhor mestre das regras da música. Ele próprio
afirma que compôs a obra após ter refletido sobre os aforismos do amor tal como foram revelados pelos deuses e ter
estudado as opiniões de Gonikaputra, Muladeva, Babhravya,
Ramtideva, Nandikeshwara e Kshemandra. É impossível dizer
se realmente consultou todos esses autores, ou apenas ouviu
falar deles; de qualquer modo, nenhuma dessas obras parece
existir hoje. As cinco setas tem cerca de seiscentos versos e
divide-se em cinco capítulos, chamados Sayakas, ou setas.
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O poeta Gunakara, filho de Vechapati, foi o autor de A
luz do amor. A obra divide-se em quatrocentos versos e faz
apenas uma breve resenha das doutrinas do amor, tratando
principalmente de outras questões.
A grinalda do amor é obra do famoso Jayadeva, que se considerava um autor capaz de tratar de todos os assuntos. Esse
tratado é, porém, muito breve, ocupando apenas 125 versos.
O autor de O rebento do amor era um poeta chamado Bhanudatta. Pelo último verso do manuscrito vê-se que era residente da província de Tirhoot e filho de um brâmane chamado
Ganeshwar, também poeta. Escrito em sânscrito, esse trabalho
descreve diferentes tipos de homens e mulheres segundo suas
idades, aspecto físico, conduta etc. Compreende três capítulos,
e sua data não é conhecida, nem pode ser verificada.
O palco do amor foi composto pelo poeta Kullianmull,
para o entretenimento de Ladkhan, filho de Ahmed Lodi, o
mesmo Ladkhan que é por vezes mencionado como Ladana
Mull, e em outros trechos como Ladanaballa. Supõe-se que
fosse aparentado com a Casa de Lodi, ou a ela estivesse ligado. Lodi reinou no Indostão entre 1450 e 1526. Portanto,
a obra teria sido escrita nos séculos xv ou xvi. Está dividida em dez capítulos e foi traduzida em inglês, mas apenas seis exemplares foram impressos para circulação privada.
Segundo se crê, foi a mais recente das obras em sânscrito
sobre o tema, e as ideias nela expressas foram evidentemente
colhidas em escritos anteriores do mesmo gênero.
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O conteúdo dessas obras constitui, em si, uma curiosidade.
Há na poesia e no drama sânscritos uma certa dose de sentimento poético e de romance que, em todos os países e em
todas as línguas para as quais foram vertidos, conferiram-lhes
suma aura de imortalidade. Mas o tema é tratado aqui de
uma forma franca, simples e objetiva. Homens e mulheres
são divididos em classes, da mesma maneira que Buffon e
outros autores que se ocuparam de história natural classificaram e dividiram o reino animal. Assim como os gregos
representavam em Vênus o tipo de beleza feminina, os hindus descrevem a mulher Padmini ou Lótus como o tipo mais
perfeito de excelência feminina:
Aquela que ostentar os seguintes sinais e traços recebe a designação de Padmini. Seu rosto é agradável como a lua cheia;
seu corpo, bem revestido de carnes, é macio como as Shiras,
ou flores da mostarda; sua pele é delicada e clara como o
lótus amarelo; sem ser nunca escura. Os seus olhos são brilhantes e belos como os da corça, bem rasgados e com cantos
avermelhados. O seu seio é firme, amplo e alto; ela tem um
pescoço formoso; seu nariz é reto e adorável; e três pregas,
ou rugas, cruzam-lhe a cintura em torno da região umbilical.
A sua yoni assemelha-se ao botão do lótus ao desabrochar e
seu sêmen do amor (Kama Salila) é perfumado como o lírio
recém-aberto. Caminha com a graça do cisne e sua voz é
suave e musical como as notas do canto do pássaro Kokila;
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deleita-se no uso de roupa branca, belas joias e roupas ricas.
Come frugalmente e tem o sono leve; sendo respeitadora e
religiosa tal como é inteligente e cortês, mostra-se sempre
pronta a prestar culto aos deuses e desfrutar o convívio dos
brâmanes. Tal é, pois, a Padmini, ou a mulher Lótus.

Seguem-se então descrições pormenorizadas da Chitrini,
ou mulher Arte; da Shankhini, ou mulher Concha; e da
Hastini, ou mulher Elefanta, de seus dias de prazer, das suas
diversas zonas erógenas, da maneira como devem ser manipuladas e tratadas quando das relações sexuais, juntamente
com as características dos homens e das mulheres dos vários
países do Indostão. Os detalhes são tão numerosos, o assunto
tratado de maneira tão séria e com tantos detalhes, que o
tempo e o espaço não permitem sua reprodução aqui.
Há um livro na língua inglesa que se assemelha um pouco
a esses tratados dos hindus. É chamado Kalogynomia, ou As
leis da beleza feminina. Essa obra, de autoria do médico T. Bell
e impressa em Londres em 1821, expõe os princípios básicos daquela ciência e inclui como curiosidade 24 gravuras.
Trata da beleza, do amor, das relações sexuais, das leis que
a regulam, da monogamia e da poligamia, da prostituição,
da infidelidade, terminando com um catalogue raisonnée dos
defeitos da beleza feminina.
Outras obras inglesas entram também em muitos detalhes
da vida privada e doméstica: Os elementos das ciências sociais,
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ou a religião física, sexual e natural, escrita por um doutor em
medicina de Londres em 1880; e O livro de todas as mulheres,
do dr. Waters, de 1826. As pessoas interessadas nos assuntos
acima verão que tais obras encerram detalhes que raramente
foram publicados antes e que devem ser perfeitamente compreendidos por todos os filantropos e benfeitores da sociedade.
Depois da leitura da obra hindu e dos livros ingleses mencionados acima, o leitor compreenderá o assunto, pelo menos de um ponto de vista materialista, realista e prático. Se
toda ciência se baseia, em menor ou maior grau em fatos,
não pode haver dano em tornar conhecidas dos homens em
geral certas questões intimamente relacionadas com a sua
vida privada, doméstica e social.
A completa ignorância dessas questões tem, infelizmente,
destruído muitos homens e muitas mulheres, quando um
pequeno conhecimento dessa matéria, geralmente ignorada
pelas massas, teria permitido a numerosas pessoas compreender muitas coisas que lhes pareciam totalmente incompreensíveis, ou que não eram consideradas dignas de sua atenção.
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