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GARUDA: A SAGA VEDICA DO HOMEM 

PÁSSARO 

recontada por Frederico Afonso de Guimarães Escocard. 

Este mito pertence aos Vedas, os antigos escritos sagrados da Índia. A 
palavra Veda significa conhecimento e estes escritos englobam toda 
manifestação cultural. a arte, a medicina, a filosofia, a religião e outros. 
Tantos são os escritos védicos que nem mesmo se VIvêssemos cem anos, 
lendo todos os dias, o dia inteiro, conseguiríamos concluir as obras. Até 
mesmo porque muitos conteúdos ainda não foram escritos, pois são 
contados de mestres para discípulos de geração em geração. Mas ao 
mesmo tempo que os Vedas l são grandiosos pelo tamanho de sua obra, 
são também simples ao ponto de uma só história conseguir reunir toda a 
sua essência. Esta é uma história, a do herói Garuda. 

Garuda2 era filho de Vinatá. Logo que saiu do seu ovo Garuda viu a 
mãe; foi o primeiro olho que o nosso herói olhou e ele se viu ali dentro 
refletido. Garuda era meio pássaro e meio homem. Viu nos olhos de sua 
mãe uma brasa arder, a mesma brasa que sentia arder debaixo de suas 
penas. Olhou também ao redor e viu uma pessoa parecida com sua mãe, 
que tinha uma venda negra em um dos olhos e na frente dela havia um 
emaranhado com milhares de serpentes. E as primeiras palavras que 
Garuda ouviu vieram de sua mãe: "São os seus primos. E aquela mulher 
é minha irmã Kadrú. Eu e você somos escravos dela". 

Garuda se sentou, estava um pouco atordoado com toda aquela 
situação logo no seu primeiro instante de vida fora do ovo. Vinatá se 
aproximou do filho e começou a lhe contar toda a história. Vinatá e 
Kadrú eram irmãs e casadas com o mesmo esposo, Kasiapa. Este era um 
iogue vidente muito forte, que tudo entendia. Kasiapa ficava várias horas 
por dia praticando tapas, seu processo de Voga. As esposas Vinatá e 
Kadrú disputavam diariamente os favores do esposo, que ao mesmo tempo 
era benévolo e indiferente às duas. 
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o tempo foi passando, até que chegou o dia em que Kasiapa se tomaria 
sannyasct, a forma de vida renunciada, e se retiraria para a floresta. Neste 
dia, o iogue disse que concederia uma graça a cada uma de suas esposas. 
Kadrú logo pediu ter mil filhos de igual esplendor Kasiapa concedeu
lhe. Vinatá, na tentativa de ser sempre superior a sua irmã, pediu dois 
filhos, porém que estes fossem mais belos e fortes que os de Kadrú. 
Kasiapa reconheceu aquele sentimento de Vinatá, a olhou e disse que só 
teria um e meio. Depois disso Kasiapa foi para a floresta e nunca maIS 
elas o viram. 

Vinatá chocou seus ovos por 500 anos. Estava tão ansiosa que resolveu 
facilitar o nascimento de seu primeiro filho, quebrando a casca antes do 
tempo. Só aí compreendeu o que o esposo havia lhe dito, que teria um 
filho e meio. Aruna, o primogênito, nasceu com os membros inferiores 
ainda não formados. Tinha a pele translúcida, tão transparente, que a luz 
do sol podia atravessar seus ossos. De pronto, Aruna falou para sua mãe 
que a impaciência era o seu único pecado, e a amaldiçoou dizendo que 
ela seria escrava por mais 500 anos e só aí seria salva pelo segundo filho. 
Aruna fugiu em direção ao sol e todos os dias ainda é possível vê-lo, pois 
é o cocheiro do carro de Súrya, o deus sol. Dizem que o rubro que há na 
aurora é o brilho do sol refletido pela pele transparente de Aruna. 

Então Vinatá explicou para Garuda que era ele quem os salvaria. 
Garuda se aproximou da tia e de seus primos e perguntou o que eles 
queriam pela liberdade da mãe. Seus primos se reuniram com Kadrú e 
decidiram que a amrtcr, um soma6, a bebida da imortalidade seria o resgate. 
Vinatá explicou como havia surgido a amrta. Só havia uma pequena 
porção desta bebida e ela existia no céu, era vigiada por Indra7 e por 
todos os outros deuses e seres celestiais. Garuda teria que roubar o soma 
dos deuses. 

Há muitos e muitos anos atrás, antes mesmo de Garuda e Vinatá, nem 
mesmo os deuses tinham o soma e a vida destes era sem graça e sem 
encanto. Os Devas (deuses) e os Asúras (demônios) não tinham combates 
por não terem contra o que combater Viviam então meditando e 
praticando austeridades, o que já estava deixando-os cansados. Decidiram 
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que queriam viver mais Intensamente. Reuniram-se no monte Merú8 , cujo 
ápIce, por ser tão, alto pertenCIa ao outro mundo. Os deuses querIam 
alguma novidade. Então o deus Visnu 9 sussurrou ao ouvido de Brahma/o 

o que seria preciso fazer. Seria necessário bater o oceano (que naquela 
época era de leite) até que aflorasse a Amrta, o Soma, tal como a manteIga 
aflora do leite. Para que isso acontecesse seria necessárIO a ajuda dos 
Asúras. Deuses e demônios trabalhariam juntos para um bem comum, 
tirar o marasmo de suas vidas. 

Os Devas não gostaram muito da idéia de se misturarem aos Asúras, 
mas não havia outra alternativa, se queriam a Amrta. Todos então 
envolveram o monteMerú com a maior das serpentes. Os Devas puxavam 
por um lado e os Asúras por outro, fazendo com que o monte chacoalhasse 
° oceano. A tarefa era realmente árdua e eles não conseguiam resultados. 
Voltaram a falar com Visnu, que resolveu intervir pessoalmente para 
ajudar' Visnu se manifestou como uma tartaruga gigante, chamada Kurma, 
que mergulhou no oceano e com seu enorme casco levantou o monte, 
diminuindo o peso para ser sacudido. Visnu aproveitou a situação para 
que também lhe fizessem uma massagem nas costas, feita com o 
movimento do monte. Dessa forma todos Devas e Asúras além de 
produzirem soma, agradavam o maior dos deuses, Visnu. Neste mesmo 
dia, pela atitude tão nobre dos deuses, surgiu no céu uma nova constelação, 
chamada Uccaihsravas/J, que tinha a forma de um cavalo branco. 

Então, certa vez, pouco antes de Garuda nascer, Vinatá e Kadrú 
estavam contemplando a constelação quando fizeram uma aposta: quem 
delas acertasse a cor do cavalo da constelação faria da outra sua escrava. 
Vinatá falou que era branco e Kadrú falou que tInha o rabo negro. As 
duas foram então voando ao encontro da constelação-cavalo e quando 
chegaram Vinatá, acariciando o dorso do animal sorria comemorando, 
mostrando que era branco o pêlo. Mas logo Kadrú mostrou que algumas 
crinas eram negras e mostrou a sua irmã um chumaço na palma da mão. 
Vinatá chorava e desconsertada caIU no chão, nem percebendo que os 
pêlos negros na mão da sua irmã eram pequenas serpentes filhas dela. 
Vinatá fora enganada e escravizada. 
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Depois de ouvir tudo isto Garuda falou para a mãe que Iria roubar o 
soma, mas que antes precisaria se alimentar. Vinatá o onentou a ir ao 
meio do oceano, onde havia uma ilha que é a terra dos Nisádas. Lá 
ninguém conhecia os Vedas e Garuda não corria o risco de comer um 
Brâmana l2 Garnda até então só conhecera a mãe, a tia e os primos 
serpentes, não sabia que forma teria um Brâmana. Sua mãe falou que ele 
reconheceria o que era uma Brâmana, pois sentiria uma brasa na garganta. 
Garnda percebeu que só saberia o que era um Brâmana quando estivesse 
a ponto de engoli-lo. 

Garuda voava e pensava em tudo aquilo que vivera. Em tantas rustórias 
já estava envolvido antes mesmo de nascer. Com poucos minutos de vida 
já tinha que se conscientizar de tantas coisas que, de certa forma, ele 
também era responsável. Garuda queria poder parar para entender, mas 
não havia tempo. Garnda pensava: "Assim que um ponto parece ficar 
claro, aparece outra questão maior, totalmente obscura". Ele estava 
assustado com o mundo. 

Quando chegou à ilha e viu os habitantes, foi devorando-os. Os Nisádas 
só viam que eram sugados para um poço negro que era o bico de Garuda. 
Enquanto os comia, um dos Nisádas de dentro da boca, agarrou com 
uma das mãos um canto no bico do pássaro e com a outra, a mão de sua 
esposa. De repente Garuda sentiu uma forte ardência na garganta. 
Lembrou da sua mãe e imediatamente pousando falou. "Querido 
Brâmana, não o conheço, mas peço que saia de minha garganta" O 
Brâmana respondeu que só sairia se pudesse levar junto sua esposa. 
Garnda consentiu e ficou ansioso por ver que aspecto tinha aquele ser 
Viu então dois pequenos seres subirem pelo seu bico e irem escorregando 
por suas penas até o chão. O Brâmana era um homem magro, com cabelos 
compridos em trança e segurava firmemente a mão da esposa. Garuda 
vendo a moça lembrou-se da beleza e da delicadeza de sua mãe e ficou 
perplexo ao refletir sobre a possibilidade de já ter engolido belas moças. 
Sentiu necessidade de encontrar seu pai. 

Kasiápa estava observando algumas formigas trabalharem e não 
mostrou nenhuma reação a chegada do filho. Garuda em silêncio 
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observava o pai e refletia. Já sabia agora o que era um Brâmana, "Brâmana 
é aquele que se nutre de si mesmo" Só no dia segumteKasiápa perguntou 
a Garnda como estava V/natá, e antes mesmo do filho responder, orientou
o a ir até um lago próximo pegar uma tartaruga gigante e um elefante 
para se alimentar, pois os Nisádas do dia anterior foram pouco alimento. 
Garnda percebeu então que seu pai também deveria ser um Brâmana, 
pois conseguia saber respostas antes mesmo dele responder. Garuda notou 
que seu pai sabia o que ele pensava. Como dito, a tartaruga e o elefante 
estavam lá no lago, e Garuda pegou cada um com uma de suas garras e 
ouviu de seu pai que deveria comê-los sobre a árvore Rauhina13, mas 
com cuidado para não ofender os Rsis14 ValakhilyaslS 

Garuda encontrou a árvore Rauhina. Roçou a asa em algumas folhas 
e a árvore falou que podia pousar em um dos ramos para se alimentar. 
Garuda escolheu um galho. Sentia-se como em casa, mesmo nunca tendo 
estado ali. Sentia-se protegido pela árvore. Quando ia dar a primeira 
bicada ouviu um ruído, o galho estava cedendo. Com vergonha e culpa 
Garuda pegou no bico o ramo desprendido e percebeu que havia cometido 
algo grave. Viu que no tronco da árvore, de onde o ramo se desprendera, 
havia uma fenda e lá entrou. Com seu alimento nas garras, o ramo no 
bico, ele não sabia o que fazer Ouviu então um ruído baixo e agudo, 
olhou ao redor e não viu de onde vinha. O som agudo continuava, e 
Garuda percebeu que vinha do galho no seu bico. Olhou e lá estavam 
pendurados vários brâmanas, eram os Valakhilyas, que seu pai alertou 
para ele não ofender. Garuda falou-lhes que não queria causar danos. 
Quando um dos Valakhilyas respondeu: "O indestrutível é pequeniníssimo, 
frágil como uma sílaba. Você devia saber disso, você que é feito de sílabas. 
O pequeniníssimo é negligenciável". E Gamda completou. "Mas não 
por mim!" 

Foi voando com cuidado para não balançar o ramo que estava em seu 
bico. Procurava um lugar para por os Valakhilyas, mas não encontrava. 
Até que no alto de uma montanha viu seu pai Kasiápa, sentado frente a 
um pântano. Se aproximou e esperou uma palavra do pai. Kasiápa então 
se dirigiu aos Valakhilyas dizendo: "Garuda está para fazer um grande 
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gesto. Despeçam-se dele, por favor, se têm boas lembranças de mim" 
Garuda então viu os pequenos Valakhilyas se soltarem do ramo e 
pousarem lentamente ao lado de seu pai. O nosso herói estava aliviado e 
seu pai lhe contou uma história. 

Certa vez Kasiápa iria celebrar um sacrificio, o agnihotra/6 e havia 
encarregado todos os deuses para lhe trazerem lenha. lndra, o rei dos 
deuses, trazia várias toras em seus braços poderosos, sentia-se orgulhoso 
da sua força e sabia que seria o primeiro a chegar Viu então em uma 
poça pequenos seres atolados, tentando atravessar com um pequeno 
graveto, eram os Valakhilyas. lndra riu e os jogou novamente para o 
meio da poça. Só no dia seguinte ao sacrificio os Valakhilyas chegaram. 
Ofereceram a Kasiápa seu graveto e disseram que em troca, Kasiápa 
teria um grande filho, um novo lndra, que fosse o terror do lndra 
arrogante. Kasiápa falou então que teria um filho que fosse o lndra dos 
pássaros e satisfaria os amigos Valakhi/yas. 

Garuda compreendera então quem era, um novo lndra, o Rei dos 
pássaros, e que seu assalto ao soma no céu seria uma forma também de 
vingar os Valakhilyas. Absorto na história do pai, nem reparou que ainda 
voava com a tartaruga e o elefante nas garras. Kasiápa então lhe disse 
que deveria retomar o vôo e que fosse para uma montanha no Himalaya. 
Quando encontrasse um topo de montanha só com gelo, que fincasse o 
ramo da árvore Rauhina e que lá devorasse suas presas. Garuda foi. 

Pensava na quantidade de acontecimentos que vivera em tão pouco 
tempo de vida. Ninguém lhe havia ensinado nada, tudo foi simplesmente 
mostrado. Pensava que seria necessário toda vida para compreender o 
que vivera. Alimentou-se e partiu para o céu para roubar o soma. 

Lá no céu os deuses perceberam que algo parecia estar errado. Nas 
pedras preciosas havia uma leve camada de poeira e as flores tinham 
perdido um pouco do perfume. lndra observou algo luminoso se 
aproximando e chamou Agni, o deus do fogo para perguntar de que se 
tratava. Agni falou que era Garuda, e lndra o mandou verificar o que 
aquele estranho desejava. Agni vestiu-se com sua capa e capuz de chamas 
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para que o vento do bater de asas de Garuda não o esfnasse. Garuda 
falou que queria a Amrta, e que a roubaria se preciso. Agni voltou correndo 
e falou para lndra que Garuda era muito poderoso e que invadina o céu 
se necessário, pois a Amrta era o que ele queria. No mesmo momento 
lndra convocou os guerreiros protetores do céu, a batalha era iminente. 
Quando Garuda viu a mobilização dos exércitos, resolveu agir. 

E, de repente, o terror, Garuda invadira o céu. Com o forte bater de 
suas asas, retirou o ar dos pulmões de todos os soldados, que caíram 
desmaiados. Os deuses entraram em ação. lndra lançava raios que 
ricocheteavam nas penas de Garuda. Não acreditava no que via, quem 
seria aquele que resistia a seus ralOS fortíssimos. Até que Brhaspati, o 
primeiro sacerdote dos deuses o identificou. Falou paralndra que Ganida 
não era feito de plumas, mas de métrica e não se pode ferir um ritmo, 
Garuda é o gáyatri17, é tristubh/8, éjagatjI9 Garuda é um hino, e é filho 
dos Valakhilyas, os pequeniníssimos indestrutíveis. 

Garuda espalhava poeira pelo céu. Os deuses sabiam que seriam 
derrotados. Só uma flecha, a de Krsánu20 o acertou, mas somente lhe 
tirou uma pena. 

Nosso herói voava velozmente ignorando os ataques, jogando poeira 
nos olhos dos que lhe atacavam e se aproximando do momento que 
roubaria o soma, que decidiria o destino de sua mãe e do mundo. Garuda 
não falhou, conseguiu roubar o soma. 

Garuda voltava para a terra, mais rápido que o próprio tempo, quando 
lndra veio lhe falando que não adiantaria serem inimigos, e que seria 
melhor se eles se unissem. lndra lhe ofereceu dois pedidos em troca de 
um, o rei dos deuses só não queria que o soma fosse parar nas mãos das 
serpentes. Garuda falou que também não queria aAmrta, queria era salvar 
sua mãe. lndra então teve um plano e Garuda aceitou. 

Garuda aterrizou e mostrou a suas primas serpentes a Amrta. Disse 
que a partir daquele momento sua mãe já estava livre, mas que antes de 
tomarem a Amrta deveriam se banhar, para se purificarem para um 
momento tão solene. As serpentes de pronto foram para o rio, e neste 
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instante Indra apareceu e roubou o soma de novo para o céu. Garuda e 
sua mãe voavam e riam dos primos que já lambiam o chão em busca de 
alguma gota caída. 

Voaram tranqüilos, gargalhando dos parentes. lndra perguntou a 
Garuda quais eram seus pedidos. Garuda de pronto respondeu que queria 
sempre se alimentar somente de serpentes. lndra deu-lhe a benção. Pensou 
no seu desejo mais profundo e depois de um segundo respondeu, com o 
coração palpitando: "Quero estudar os Vedas" Indra concedeu-lhe o 
segundo desejo. Garuda se despediu de sua mãe e voou de novo para a 
árvore Rauhina. 

Entrou na fenda que se abriu e lá começou a estudar os Vedas. Atingiu 
o samadhi, que é o êxtase causado pela meditação suprema. Experimentou 
o prazer do mergulho no conhecimento embriagante dos Vedas. Naquele 
momento o poderosíssimo Deus Visnu apareceu, e falou-lhe que não 
precisaria ter bebido a Amrta para se tomar imortal, que, pela sua 
grandeza, coragem e inteligência Ele mesmo, o próprio criador do 
universo, o tomaria saudável e imortal. Garuda, tomado de devoção e 
amor, disse a Visnu que estaria sempre à sua disposição, para levá-lo 
aonde quisesse, com a velocidade do pensamento. Neste momento Visnu 
o transformou em uma criatura imortal e o fez rei de todos os pássaros, 
de todos os mundos, por todos os tempos. Garuda se tomou a imbatível 
montaria de Visnu e sua esposa Laksmi 

Notas e Glossário: 

1 Vedas - Complexo de textos que reunem os livros de hinos, os 
Brahmanas, os Upanisades, os Aranyakas e os Sutras. Os Vedas se dividem 
em quatro: Rg Veda, Sarna Veda, Yajur Veda e Atharva Veda. 

2 Garuda - No Camboja, Garuda é emblema dos soberanos de raça 
solar, as nagas, (serpentes), dos soberanos de raça lunar. Garuda é a 
coragem de penetração. Garuda também é a representação da dualidade 
céu-terra, pois come serpentes. Sigrufica também a dualidade céu e terra, 
ou anjo e demônio. Visnu, montador de Garuda é de natureza solar. Garuda 
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também é chamado de Nagantaka, o destruidor de serpentes e de Nagari, 
o inimigo das serpentes. 

3 Tapas - Austeridade, sacrificio, prática da Yoga que desenvolve muito 
poder. 

4 Sannyasa - Forma de vida renunciada, na qual o bramana depois de 
desenvolver suas atividades como marido e pai, se despede e vai para a 
floresta viver o resto da vida praticando Yoga e austeridades. 

S Arnrta - O néctar da imortalidade. Um tipo de soma que tem o poder 
da imortalidade. 

6Soma - Suco de planta que produz grande embriaguez. Muito 
apreciada pelos deuses. 

'Indra - Rei dos deuses, deus da guerra, dos raios e trovões 

8Merú - Espinha dorsal, a montanha que é o eixo do mundo. 

9Visnu - "Aquele que em tudo penetra" A divindade da Bondade, 
manifestação do próprio Krsna. É a divindade que autoriza a criação do 
mundo, o mantém e decide o momento da manifestação se tornar 
imanifesta. 

l0J3rahma - Primeiro ser criado no universo material, nasce de uma 
flor de lótus no umbigo de Visnu. É a divindade da paixão, é um dos 
povoadores do mundo. 

llU ccaihsravas - Aquele-que-relincha-sonoramente. Constelação que 
surgiu na produção do soma. 

12Brâmanas - ou brâmanes, são os sacerdotes que praticam as 
regulações dos Vedas. 

13Rauhina Árvore imensa que tem em alguns ramos os Valakhilyas. 

14Rsi - Videntes como os Valakhilyas e Kasiapa. 

IsValakhilyas - Rsis da altura de um polegar. 

16 Agnihotra - 'Ritual ou sacrificio do fogo. O mais simples e o mais 
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importante dos ritos. 

17Gáyatri - métrica dos hinos Védicos composto de três versos de 
oito sílabas. Mantra cantado e conhecido somente pelos Brâmanas. 

18Tristubh métrica dos hinos Védicos composto de quatro versos de 
onze sílabas. 

19Jagati - métrica dos hinos Védicos composto de três versos de doze 
sílabas 

2°Krsánu - um dos arqueiros sem pés que protegiam o Soma 
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