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(número sagrado; o seu simbolismo e algumas das suas expressões). Parte 1. 

Publicação conjunta da Y e da Surya online 

Por: João Camacho (Parte 1); José Patrão (Parte 2); Paulo Loução (Parte 3) 

 

  Em tempos escrevi um texto sobre os números, outros, e pensei nalguns dos 

destinatários de tal trabalho. Pois destinava-se apenas aos meus discípulos. Imaginei como 

alguns deles poderiam reagir. Um pensaria, de cabelos em pé, “mas que diabo tal coisa tem a 

ver com Yôga?”. Outro consideraria, para com os seus botões: “Numerologia? Mas agora ele 

enveredou pela minha área? E quais números? Binários? Vamos lá a ver, pois isto cheira-me a 

conversa estranha e eu não papo grupos.” Já uma outra ficaria derretida, quase em samádhi, 

com a mente paralisada em apenas uma frase: “Ah! Os números...”  

 

A propósito dos números binários deixem-me dizer-lhes que nalgumas tradições os números pares e, em especial, o 

número dois (2) eram vistos com uma conotação maléfica. Pois o dois implica a oposição, a divisão. E reparem, rajas1 

e tamas2, contradizem-se, e só com satttwa3 se ultrapassam os contrários e se consegue a harmonia. Dois é 

imperfeito, três é perfeito. Há uns anos atrás, participei, como conferencista, numa conferência dedicada ao 

simbolismo nas artes orientais, organizada e promovida pelo Centro de Artes Orientais. Recordo-me de Sensei 

Patrão, na sua conferência, chamar a atenção para os números binários, apelidando-os de duais. São dipolo, “di – 

pólo”, “dia – bolo”, “diablo”, “diabo”. É uma demonstração curiosa. 

 

  À parte estas prováveis reacções os números têm tudo a ver com o Yôga. 

Desde logo na sua fundamentação filosófica4, o Sámkhya, que significa enumeração, 

                                                 
 
1 Movimento, actividade, dinamismo. 
 
2 Inércia. 
 
3 Equlíbrio, leveza, bondade. 
 
4 As raízes do Yôga Antigo são Dakshinacharatántrika-Niríshwarasamkhya, ou seja, tem raízes Sámkhya (um dos sistemas 
filosóficos ortodoxos do hinduísmo) e Tantra (filosofia comportamental de tendência matriarcal, de proposta sensorial e de 
disciplina não repressora). 
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descrição numérica. E explica a cosmogonia através da enumeração de 24 princípios5. 

Para além da estrutura numérica, tanto do Pátañjala Rája Yôga, como do SwáSthya Yôga, em 

oito partes ou módulos. Mas não me alongarei nesses aspectos. 

  O nosso Mestre, Shrí DeRose6, proporciona-nos uma informação importante, 

para quem se propõe a tratar o 108, dizendo: “o nove, número da Iniciação”. Refere-se á 

numerologia, e em seu socorro, Shrí DeRose proclama a autoridade dos Shástra, citando o 

próprio Bhagavad Gitá, na tradução de Roviralta Borrel7: “segundo aqueles que conhecem a 

ciência dos cálculos.” 

  Se o 9 (nove) é o número da iniciação, o 10 é o número da criação. 1 + 0 = 1. 

Pitágoras8 que assentou a sua filosofia e os ensinamentos esotéricos da sua escola filosófica 

nos números disse, sobre os estes, duas coisas muito importantes e de grande transcendência: 

 

  1 – Todas as coisas têm número. 

  2 – Os números são coisas. 

 

  Com a primeira afirmação, Pitágoras segue os ensinamentos do Sámkhya, 

mas, ao mesmo tempo, antecipa em mais de 2000 anos a ciência moderna, que a tudo 

quantifica para conhecer. 

  Já se afasta da moderna ciência ao afirmar que os números são coisas. E 

demonstra-o. Diz que a soma dos primeiros 4 algarismos é sempre igual a dez, para além da 

nossa vontade: 1 + 2 + 3 + 4 = 10. Ou seja, resistem à nossa vontade, pois são coisas com 

existência própria para além da nossa mente. O dez, a década de Pitágoras. 

 

 

 

                                                 
 
5 Sem entrar agora em detalhes devo referir que podem ser 25 princípios. 
 
6 Shrí DeRose, Yôga. Mitos e verdades, pp. 33 e seguintes. 
 
7 Borrel (1856-1926) era de nacionalidade espanhola e foi um dos expoentes do movimento teosofista em Espanha, tendo sido, 
em 1 889, um dos fundadores da Sociedade Teosófica de Espanha. Foi teósofo, médico, sociólogo e mestre de fitologia. Para 
traduzir o Bhagavad Gitá, para espanhol, cuja primeira edição foi publicada em Madrid em 1910, Borrel estudou outras e 
anteriores traduções do Bhagavad Gitá, nomeadamente as de Max Muller, Franz Hartmann, William Judge, Lionel Barnett e a de 
John Davies; assim com os ensinamentos do barão Guilherme Humbolt, proferidas perante a Academia de Ciências de Berlim, em 
30 de Junho de 1825 e 15 de Junho de 1826. 
 
8 Pitágoras (571 a.n.E. ou 570 a.n.E. a 497 a.n.E. ou 496 a.n.E.), filósofo grego considerado um dos maiores matemáticos da 
antiguidade. 
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O 1 (um) 

  Na tradição hindu, o Dragão da Sabedoria, o Um, em sânscrito êka, ou 

saka. O Dragão é igualmente a serpente. É o dragão, ou a serpente que, na tradição 

bíblica, tentou Eva. O Dragão é um antigo símbolo para a luz primordial, representando a 

sabedoria do caos. Na antiga filosofia oriental, o Bem e o Mal, como potências com autonomia 

própria, não existem na origem da criação. São apenas dois aspectos da luz primordial. Como 

dizia a um de vós, já não sei a quem, a luz ilumina, mas cria sombras. Estas precisam daquela 

para viver. A luz, por sua vez, também pode cegar. O Bem e o Mal são conceitos morais, que se 

referem à condensação, no plano material destas energias de sinal oposto. Ora, o Dragão, ou 

serpente, representa a Sabedoria, a regeneração da vida, a recriação. Daí que Sêsha, ou 

Anata, no fundo a serpente ou o Dragão infinito, representam a continuidade do mundo, 

pois está com a boca no rabo, desenhando com o corpo um círculo, que faz lembrar a serpente 

nórdica, Ragnarok, que no fim dos tempos acordará e porá fim ao mundo. Mas, dizíamos, 

Sêsha é uma abstracção alegórica, que simboliza o tempo infinito. Sendo o Dragão o Um, 

comunga da capacidade de criação do cosmos. E o 1 (um) simboliza, no 108, o sádhaka, ou 

seja, o adepto que segue uma filosofia, um caminho de vida, uma escolha metafísica. 

 

O 8 (oito) 

  Por sua vez, o 8 (oito), para além das significações que possa ter, representa 

no número que nos ocupa, os passos, as partes, os degraus do método próprio do caminho 

escolhido pelo adepto. Ou seja a prática, que tanto no Yôga Antigo, como no Yôga de Pátañjali, 

são compostos por oito partes. Desta estirpe antiga, do Yôga pré-clássico, nasceram os oito 

ramos mais antigos9, todos eles ainda ramos do Yôga pré-clássico, e que são: 

 

ÁSANA YÔGA É o Yôga da saúde. Pois através de uma prática predominante de ásana proporciona elevados níveis de 

saúde, de juventude e de longevidade, permitindo assim ao sádhaka o tempo suficiente de vida para percorrer todo o 

caminho do Yôga. Com o domínio do corpo, segue-se-lhe, pela interdependência existente, o domínio da mente e das 

emoções. Alguns autores confundem-no com o Hatha Yôga, que surgiu alguns milénios mais tarde, no séc. XI, criado 

por Gôrakshanatha.  

KARMA YÔGA É o Yôga da acção bem dirigida, porque ninguém, ninguém, por um instante/deixa de praticar qualquer 

acção:/quer queira ou não queira, é obrigado/à acção pelos três guna da prákrti10. Para esta escola de Yôga a acção 

deve ser altruísta, sem que o objectivo sejam os frutos da acção, do trabalho, devendo o sádhaka, sem esperar nada 

                                                 
 
9 DeRose, Yôga Sútra de Pátañjali, p. 10. 
 
10 Bhagavad Gitá, III, 5, transcrição de António Barahona. 
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em troca, executar a acção que lhe compete portanto, tu realiza sempre, sem apego,/a acção d’harmonia com o teu 

próprio karma11. Em todo o caso, este Yôga tem por proposta impelir à acção, ao trabalho, à realização.12 

BHAKTI YÔGA O Yôga devocional costuma ser apresentado como um Yôga virado para a divindade, uma busca da 

identificação com o Absoluto. E com razão, quando se fala de Bhakti Yôga medieval e Vêdánta. Mas, em tempos 

remotos, este Yôga, sob a influência do Sámkhya, foi naturalista e não espiritualista - a devoção era orientada no 

sentido da Natureza de não da Divindade. 

JÑÁNA YÔGA É o Yôga do conhecimento. Característico desta linha de Yôga, para além do estudo das escrituras antigas, 

é a prática de meditação onde se usa a pergunta “quem sou eu?”. Ora o intelecto nunca poderá alcançar a resposta a 

tal pergunta. Por isso usam também como técnica de meditação “não é isso! Não é isso!», isto é “nêti! Nêti”. Pela 

negação das respostas alcançadas pretendem despir a mente dos véus que cobrem o púrusha, e alcançar o Eu. Na 

verdade o que fazem é, através das técnicas de meditação indicadas, saturar a mente e alcançar dhyána e depois 

samádhi. 

RÁJA YÔGA É o Yôga mental. Este Rája Yôga, o pré-clássico só tinha quatro anga, era um chaturánga - pratyáhára 

(abstracção dos sentidos físicos); dháraná (concentração mental), dhyána (meditação); samádhi (ênstase, 

hiperconsciência). O Yôga de Pátañjali, o Rajá Yôga clássico já era, como veremos mais à frente, composto por oito 

anga, no entanto, em algum momento foi deturpado, e hoje o Rajá Yôga só contém, basicamente, alguns ásana, 

pránáyáma e meditação, procurando atingir os seus objectivos apenas através da dimensão mental. 

LAYÁ YÔGA É o Yôga da dissolução, da personalidade, do ego, do mundo fenoménico. O próprio Pátañjali, mais tarde, 

no Yôga Sútra, Cap. I, vers. 19, vem a ensinar o poder da dissolução do mundo fenoménico: «O asamprajñata samádhi 

pode ser obtido por nascimento, na incorporeidade ou pela dissolução da Prakrití.» É o Yôga do mergulho na causa 

incausada. É parecido com o Kundaliní Yôga. Pretende também atingir o Eu, o púrusha. Também conhecido como o 

Yôga dos poderes paranormais. De acordo com o ensinamento de Mestre DeRose13, “a intenção neste tipo de Yôga é 

dissolver a personalidade, ou seja, eliminar a barreira entre o ego e o Self” 

MANTRA YÔGA É o Yôga do som e ultra-som. Baseia-se na repetição de sons, alguns ligados aos arquétipos da 

humanidade, procurando através destes a ressonância dos centros energéticos e a saturação da mente, conseguindo 

assim um estado de meditação. 

TANTRA YÔGA É um ramo de Yôga especialmente dedicado a seguir os preceitos, conceitos, exercícios e práticas 

fundamentadas no tantra,14. É o Yôga sensorial. É algo de poético. Utiliza técnicas sensoriais para trabalhar as energias 

subtis no plano físico, dirigindo-as para os centros energéticos, procurando a elevação da consciência e o samádhi 

através do prazer. 

 

 

 

 

 

                                                 
 
11 Op. cit., III, 19. 
 
12 DeRose, Encontro com o Mestre, p. 135. O sublinhado é nosso. 
 
13 DeRose, Encontro com o Mestre, p. 136. 
 
14 DeRose, Yôga, Mitos e Verdades, p. 102. 
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O 0 (zero) 

 

  Já o 0 (zero) sendo o cíirculo do Absoluto, do Infinito, representa o dárshana, 

a filosofia que une os dois, o praticante e a prática. 

 

  Recopilando, o número 1 representa o sádhaka, o número 8 a prática 

(ashtánga) e o 0 o dárshana, a filosofia que une os dois, o praticante e a prática. Ora 

deste número, obtém-se o nove: 108: 1 + 0 + 8 = 9. 

 

  O 108 é um número de grande significado no Yôga. São 108 mudrás; são 108 

escolas de Yôga; são 108 locais sagrados da Índia; são 108 as vezes em que se deve repetir 

um mantra; o japamálá tem 108 contas; as Upanishadas são em número de 108, etc... 

 

  Vamos ver alguns destes aspectos em que encontramos o 108. 

 

108 ramos de Yôga 

 

  Sem pretender enunciar todas as escolas de Yôga deixo expressas algumas. No 

Bhagavad Gitá, obra do séc. IV a. C., encontram-se, entre outros, os seguintes ramos de 

Yôga: 

SÁMKHYA YÔGA o Yôga da verdadeira natureza; KARMA YÔGA o Yôga da acção bem dirigida; ÁTMAN SANYAMA YÔGA o 

Yôga do conhecimento de Átman; VIJÑANA YÔGA o Yôga do discernimento; AKSHARA PARABHAMA YÔGA o Yôga da 

meditação em Átman RAJÁ VIDYÁ YÔGA o Yôga da teoria e da prática do conhecimento; RAJÁ GUHYA YÔGA o Yôga do 

sublime segredo; VIBHUTI YÔGA o Yôga da excelência divina; VISHVA RÚPA DÁRSHANAM YÔGA o Yôga da visão da 

forma divina; KSHATRA KSHÊTRAJNA VIBHAGA YÔGA o Yôga do campo e do seu conhecedor; GUNA TRAYA VIBHAGA 

YÔGA o Yôga da distinção das três qualidades da matéria PURÚSHÔTTAMA PRAPTI YÔGA o Yôga do púrusha supremo 

DAIVA SARASAUPADA VIBHAGA YÔGA o Yôga do discernimento entre o Bem e o Mal; SHRADDHA TRAYA VIBHAGA YÔGA o 

Yôga da distinção entre as três espécies de fé; MÔKSHA SANNYASA YÔGA o Yôga da libertação pela renúncia 

 

  Desde estas eras remotas o Yôga continuou a dividir-se até aos nossos dias, em 

não menos de 108 modalidades diferentes. Das quais se apontam algumas: 

AGÑI YÔGA Yôga do fogo; APAS YÔGA Yôga da água; CHÊLA YÔGA Yôga do discipulado, criado no séc. XX por 

Yôgakrshnánanda DHYÁNA YÔGA Yôga da meditação. GATTHASYA YÔGA- Yôga fisiológico; HATHA YÔGA Yôga da força, 

da violência; Kriyá Yôga Yôga da actividade; KUNDALINÍ YÔGA Yôga do poder interno; NADÁ YÔGA Yôga do som 

interno; PAN-AMRITA YÔGA Yôga da sublimação sexual. PRITHIVÍ YÔGA Yôga da terra; PÚRNA YÔGA Yôga integral. 

Criado no séc. XX por Shrí Aurobindo. SARVA YÔGA Yôga total. Criado no séc. XX por Sarvánanda; SUDDHA RAJÁ YÔGA 
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Yôga da purificação real. SWÁSTIKA YÔGA Yôga auspicioso; URDHVARATUS YÔGA Yôga da realização sexual; VÁYU YÔGA 

Yôga do ar. YANTRA YÔGA Yôga dos símbolos.  

 

 

108 mudrás  

 

  Mudrá significa gesto ou selo. 

Tem função bidireccional, pois a mente 

expressa-se fisicamente através do gesto. E quando 

este é vivenciado cria-se uma atitude mental e 

emocional correspondente ao gesto. Os gestos 

do Yôga são gestos de poder. 

  São gestos rituais, 

reflexológicos, simbólicos e magnéticos, feitos 

com as mãos. Mudrá é a parte do Yôga que 

estuda e aplica os efeitos dos gestos sobre o 

psiquismo e, por consequência, sobre o corpo 

físico.15  

  Sabe-se que são uma técnica ancestral do Yôga pois as escavações em 

Mohenjo Daro e Harappa demonstraram que a dança, que usa muitos dos mudrá do Yôga, já 

era praticada entre os drávida16. 

  A palavra tem origem no radical mud que significa alegrar-se, gostar, encanto, 

magia, e rati que significa dar, doar. 

  Os mudrá do Yôga e a dança clássica hindu, Bhárata Natya, radicam na 

tradição tântrica17, embora sejam muito mais antigos, pois o tantrismo foi bebê-los ao 

paleolítico18. Diz-se, tradicionalmente, que são em número de 10819. 

                                                 
 
15 DeRose, Faça Yôga antes que você precise, p. 96. 
 
16 Entre outras foi encontrada, nas escavações feitas no vale do Indo uma estatueta de bronze representando uma jovem bailarina 
a dançar, que «atrevida e provocante, está completamente nua se exceptuarmos o colar e os numerosos braceletes e pulseiras. A 
sua atitude demonstra plena segurança (….).» Sir Mortimer Wheeler, O Vale do Indo, p. 42. 
 
17 «O Tantrismo utiliza muitos estratagemas e procedimentos altamente eficazes a fim de intensificar a progressão do yôgi em 
direcção ao objectivo da Percepção não-dual. Os mais importantes, além das “cinco essências”, (….) são (….) o “gesto simbólico” 
(mudrá).» Feuerstein, Manual de Yôga, p. 95. 
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Japamála 

 

  O japamálá é um cordão (málá) de 

repetição (japa), que contém 108 contas 

habitualmente de rudráksha. Outras vezes de 

sândalo. Podem ainda ser usados outros materiais , 

nomeadamente, cristal, concha, coral, etc. Utiliza-se 

para a contagem dos mantra que se vocaliza. Pode 

ser composto de 15, 24, 27, 30, 50 ou 108 contas. 

Tem uma conta suplementar, o Sumêru, que é a 

“conta do Mestre”, representado o guru do sádhaka que porta e usa aquele málá. Em todo o 

caso simboliza sempre o monte Mêru. E Sumêru significa o Grande Mêru. Este monte, que hoje 

se pensa ser Kailash era considerado o centro do mundo e já foi o pólo norte. O mais comum é 

um málá com 108 contas. Este número é sagrado para os hindus.  

  O japamálá novo deve ser consagrado com a vocalização de 108 voltas de ÔM. 

Ou seja a repetição de 108 x 108 ÔM. É um puráscharana, isto é, prática preliminar. 

 

Os 108 locais sagrados da Índia 

 

  Satí é a expressão da veracidade. É a senhora da verdade para lá da 

aparência. É a expressão da veracidade para lá dos laços e das convenções sociais. Em procura 

da autenticidade. É a expressão da verdade que se descobre no anáhata, no local onde se 

escuta o som. É a verdade que surge quando se rasgam os véus. É até essa a expressão, na 

tradição esotérica ocidental, para designar a descoberta do conhecimento iniciático – o rasgar 

do véu de Ísis. Tão fiel à verdade, por isso também é vista como a deusa da fidelidade, ao 

conhecimento autêntico, que se auto-imola pelo fogo, quando a verdade é posta em causa 

perante si. Tal acto leva a uma guerra entre Shiva e o sogro, o pai de Satí. Mas isso é outra 

história. Shiva carrega o cadáver de Satí, nos ombros, durante milénios. O corpo vai-se 

desmembrando em 108 pedaços, que caem em outros tantos sítios, que são, ainda hoje, os 108 

                                                                                                                                               
18 A propósito dos ritos entre os caçadores paleolíticos, afirma Mircea Eliade que «certos gestos já podiam indicar a epifania de 
uma potência sagrada ou de um “mistério” cósmico. É provável que os gestos das figuras antropomorfas da arte pré-histórica 
estivessem carregados não só de sentido, mas também de poder.» in História das Ideias e Crenças Religiosas, vol. I, p. 32. 
 
19 Shivánanda, Tantra Yôga. Nadá Yôga. Kriyá Yôga, p. 49. 
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locais sagrados da Índia. Shiva carrega Satí às costas, desesperado e perdido, pela perda da 

esposa que amava. Mais uma vez o amor como motivação dos princípios cósmicos, mesmo 

quando se expressam de modo a que os homens os compreendam. No fim, Shiva entra em 

meditação durante mais alguns milénios. Pois nada mais tem, nem vontade de manter o 

Universo. Expressão também de um outro preceito tântrico: 

Shiva sem Shaktí é shava : Shiva sem esposa é cadáver 

  Na antiga tradição egípcia, é Ísis, uma poderosa deusa feiticeira, que ocupa 

o lugar de deusa da veracidade. Embora as lendas que as envolvem sejam diferentes, 

parecem ter sido “desenhadas” em espelho. No mito de Osíris, é este que é morto e o seu 

corpo esquartejado por Seth. Onde os vários pedaços do corpo Osíris são enterrados assim 

surgem outros tantos locais santos do Egipto. 

  Ísis consegue ter um filho de Osíris, mesmo depois da morte deste, pelo 

grande amor que lhe tem. Dá à luz Hórus, filho de Osíris. E é este que ressuscita Osíris, 

dizendo-lhe:  

  "Osíris!  

  Olha Osíris! Escuta! Levanta-te! 

   Ressuscita!" (Livro das Pirâmides). 

 

  É já na forma de Anubis, o Senhor dos Mortos, que Osíris ressuscita.  

  Mais uma vez a presença do amor. Osíris, com a morte, e a ressurreição, 

torna-se, na magia egípcia e na sua lenda, modelo daqueles que esperam vencer a morte. 

Após ter sido assassinado e esquartejado, tornou-se numa sombra impotente e, depois de 

ressuscitado, torna-se o Senhor da Justiça e é o juiz que julga os mortos. 

  O célebre véu rasga-se através do processo da iniciação. Donde resulta a 

expressão do "rasgar o véu de Ísis". 

  Satí também regressa sob outra forma, Parvatí. 
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As 108 Upanishadas 

 

  Upanishad significa literalmente sentar-se junto, mas normalmente é traduzido 

como comentário. É que as Upanishads são os comentários dos Vêda e, por isso, estão 

situadas no final deles20. 

  As Upanishads servem para fundamentar filosofias como o Vêdánta, o Sámkhya 

e o Yôga. Há Upanishad especializadas em diferentes temas, como filosofia, medicina, religião, 

astronomia, etc. Tradicionalmente há 108 Upanishadas. Seguidamente deixo a indicação de 

quantas Upanishadas (comentários) contém cada um dos Vêdas e destas quais as que referem 

o Yôga: 

Rig Vêda 
(10 Upanishad) 

Yôga Upanishad: Nádabindu 

 

Yajur Vêda 
(51 Upanishad) 

Yôga Upanishad: Amritanánda; Amritabindu; Kshurika; Têjôbindu; 

Brahmavidyá; Yôgakundaliní; Yôgatattwa; 

Yôgashikhá; Varáha; Advayatáraka; 

Trishikhibráhmana; Mandalabráhmana; Hamsa. 

 

Sáma Vêda 
(16 Upanishad) 

Yôga Upanishad: Jábáladarshana; Yôgachúdámani. 

 

Atharva Vêda 
(31 Upanishad) 

Yôga Upanishad: Páshupatabrahma; Mahávákya; Sándilya. 

 

 

  Donde resulta que se somarmos o número das Upanishadas por cada Vêda 

termos 108. 

                                                 
 
20 Daí deriva o nome da filosofia Vêdánta, termo que significa literalmente o final dos Vêdas, já que o Vêdánta é baseado nas 
Upanishads. 


