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A fase definitiva de “Dhâranâ” 

Havíamos prometido, em nossa edição anterior, que já a  partir do segundo 
número desta nova fase far-se-iam sentir nossos esforços em melhorar graficamente a 
revista.  

Assim, este número 2 apresenta mais seis páginas de texto, o que permitiu que 
nele fossem publicados integralmente, além do conto de Selma Lagerlöf, os artigos “O 
Fim de um Ciclo”, de Henrique José de Souza, “As Bases Tradicionais do Sistema de 
Castas”, de Antonio Castaño Ferreira, e “A Iniciação Cristã” de Luiz Eduardo da Silva 
Machado, todos do mais palpitante interesse iniciático. 

A campanha de assinaturas, lançada no número passado, alcançou um êxito muito 
além do que esperávamos, o que nos forçou a elevar já a tiragem para 2.000 exemplares. 

Como a anterior, a capa deste número, em tricomia, foi desenhada especialmente 
pelo pintor Percy Deane, e é uma alegoria a Gotama, o Buda, que tendo despertado os 
“chacras” (centros de força) frontal e coronal, percebe a realidade infinita e eterna, 
despida dos véus de Maia. 

Que cada um dos nossos leitores possa também cedo despertar a sua consciência 
superior, e se identificar interiormente com a Grande Realidade, são os nossos mais 
ardentes votos. 

A REDAÇÃO 

 

 

Umbral 
 

 Nada receies portanto, nem hesites; faz por vencer os óbices. Se 
porventura conservares o coração livre de todas as afeições, com absoluto domínio de ti 
próprio, e dos teus desejos, não sofrerás as consequências de teus atos, e pela renúncia 
terás a liberdade. Quem pretender entrar na consciência da vida universal, ou fazer a sua 
união com Deus, tem que purificar a mente, o intelecto e o coração, e de subjugar a sua 
natureza inferior, não se deixando escravizar pelas impressões sensuais, nem arrastar 
pelas suas próprias tendências, pesares ou paixões. Deve viver solitário e contente, ser 
prudente e frugal na alimentação, guardar a sua língua, corpo e mente, meditar e 
concentrar-se, libertando-se dos desejos e vícios, tais como ostentação, egoísmo, tirania, 
vanglória, luxúria, cobiça e avareza. Neste mundo cheio de trabalhos, deve manter a 
placidez de espírito; assim chega à consciência da vida universal, entra em união com 
Deus, e encontra afinal a eterna paz.  

BHAGAVAD GÎTÂ 
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O FIM DE UM CICLO 
 

HENRIQUE JOSÉ DE SOUZA 

 

Como foram outrora destruídos os continentes lemuriano e atlante, o primeiro pelo 
fogo e o segundo pela água, de acordo com as tradições, como o foram também Sodoma 
e Gomorra, e como tem acontecido a muitas regiões do mundo, vítimas de seus crimes, 
assim também talvez mais de dois terços do globo estejam ameaçados agora de idêntico 
castigo. Não se trata de um fantasioso aviso para obrigar os homens a pautarem a vida 
pelos sãos princípios da espiritualidade, mas de um dever que nos cabe, nesta Hora 
trágica que atravessa o mundo, de provar que “os tempos esperados já chegaram”. Não 
queremos nos referir ao “Juízo Final” de que fala a Bíblia, mas da passagem cíclica de 
uma civilização para outra, em que a escolha da semente se faz entre aqueles que 
permaneceram “fiéis à Lei que rege os destinos de homens e coisas”. 

Estamos pois no começo do fim, para o início de outro começo. É portanto a hora 
do julgamento. Haja vista, a promessa feita por Krishna ao seu discípulo Arjuna, e 
narrada na Bhagavad Gitâ : “Todas as vezes, ó filho de Bharata, que Dharma (a Lei 
justa) declina, e Adharma (o oposto) se levanta, eu me manifesto para salvação dos 
bons e destruição dos maus. Para restabelecimento da lei Eu nasço em cada yuga 
(idade, ciclo)”. 

Só não percebem tais coisas aqueles que têm “olhos para ver” e não vêem, e 
“ouvidos para ouvir” e não ouvem... De fato, não lhes bastam as pragas, as epidemias, as 
guerras, as revoluções, os movimentos sísmicos, os diques que se rebentam provocando 
terríveis inundações... Até o colossal gigante de pedra, eternamente coberto de neve, 
que é o Everest, eleva-se de alguns metros, devido à dilatação da crosta terrestre 
naquela região, fenômeno produzido pelos fogos cósmicos em ebulição nas entranhas da 
Terra. Mas a que ponto são responsáveis ainda por, todas as catástrofes que ocorrem e 
as que se avizinham, as explosões das granadas e bombas, especialmente a 
denominada “atômica”, que em Hiroshima, por exemplo, semanas após o bombardeio, 
ainda produzia vitimas pela radiação subsequente? E a que ponto ainda responderão os 
vícios, os crimes e os horrores que fazem parte do lastro material do mundo? 

Por toda a parte a mesma desolação, o mesmo horror causado pelo afastamento 
da Lei, do Dharma, tendo os homens preferido a senda do crime e da impudicícia. 

Aqui mesmo no Rio, em Copacabana, onde o vício campeia sem que ninguém 
mais possa evitar sua espantosa proliferação, o mar ameaça invadir a cidade, tendo 
recentemente feito sérios estragos nas ruas e passeios. Acolá, a Pedra da Gávea, na 
frieza muda de seus traços, ocultando aos olhos profanos o mistério que traz no “vaso 
canópico” de suas entranhas... Mais uma vez se manifestam as três ameaçadoras 
palavras do Festim de Baltazar, Mane, Thecel, Phares (Pesado, Medido, Contado), no 
mais rigoroso de todos os julgamentos. De nada pode valer o Cristo de Pedra que ali se 
acha de braços abertos,  pois, à entrada da  barra, quem governa  é o Pão de Açúcar, 
como se a rir estivesse  de  modo satânico.  Segundo lendas árabes, seu nome era 
“Mano Satanaz” e tinha a propriedade  de fazer soçobrar as embarcações que ousassem 
transpor  barra.  

 Nesta hora de dores e angústias é oportuno lembrar as palavras de Cristo: 
“Quando ouvirdes rumores de guerra, não vos assusteis, porque é preciso que tudo isso 
aconteça. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. E haverá fome, peste e 
terremotos em vários lugares; mas todas essas coisas são apenas o começo das dores. 
E depois da aflição daqueles dias, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem”. 
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Mas também o Vishnu-Purana já previa há muitos séculos este terrível fim de ciclo. 
“Nos dias em que os mlechchas (estrangeiros) forem senhores das margens do Indo, 
Casemira e Chandrabagha, aparecerão monarcas de mau espírito, gênio violento, 
mentirosos e perversos (com vistas a Hitler, Mussolini, e outros...) Eles darão morte às 
mulheres, às crianças e aos próprios animais (foi o que se verificou nas duas guerras 
mundiais e é o que se está  passando na atual  guerra da Coréia). No entanto, seu poder 
será limitado (como o foi e será sempre o de todos que estiverem fora da Lei que a tudo e 
a todos rege). Suas vidas serão curtas (sem comentários), embora que seus desejos 
insaciáveis (!). Gente de vários países com eles se misturando, seguindo o seu exemplo 
(os “camisas de todas as cores”, e dos vários símbolos caóticos...). Os puros serão 
desprezados.  E com isso o povo perecerá, porque os mlechchas ou bárbaros  estarão 
nos extremos (o nome o diz, “extremistas”), enquanto  os  verdadeiros  ários estarão no 
centro (a Índia foi  a verdadeira mãe da raça ária; donde o seu  antigo nome  de 
Aryavartha. Ao contrário do que muitos julgam, esse termo provém  de Áries, o carneiro 
ou cordeiro, sob cujo signo Ram ou Rama deu entrada na planície do Eufrates na frente 
de seu povo). A riqueza e a piedade diminuirão cada vez mais até o mundo entrar em 
completa degradação e ruína (como agora se acha). Então, somente a fortuna dará valor 
aos homens  (mesmo que, obtida de modo ilícito...). Ela será a única fonte de devoção. A 
paixão animal será o único laço de união entre os dois sexos (o desquite e o divórcio 
para quem, tem caráter é remédio eficaz, mas para quem não o tem é veneno mortal). A 
falsidade, único meio de vencer as contendas (sem comentário). As mulheres não 
passarão de simples objeto de satisfação sexual (?...). A exterioridade, único sinal de 
distinção entre as camadas sociais (?...). A falta de honradez, o mais prático meio de se 
ganhar a vida (com vistas ao “câmbio negro”, etc.). A debilidade trará consigo a 
dependência; a ameaça e a ostentação suplantarão a verdadeira sabedoria (?...) .A mais 
desenfreada liberdade não permitirá outras aspirações mais dignas. A riqueza dará ao 
homem a reputação de puro e honesto (“quanto tens, quanto vales”...). O matrimônio não 
passará de simples negócio (não falemos nas dores e angústias que imperam em quase 
todos os lares). 

A razão estará sempre do lado do mais forte (tanto nos homens como nas 
nações). E o povo esmagado pelo peso de tão enorme, carga, começará a emigrar de um 
lado para outro. E, assim, na Idade Negra, (que, é, aquela que estamos atravessando), a 
decadência moral, continuará a sua marcha, até que a raça humana se aproxime da sua 
completa extinção da Terra. Quando o fim ide tal idade (ou ciclo) estiver próximo, 
aparecerá uma parte daquele Ser Divino, que existe em sua própria natureza espiritual, 
dotado das oito faculdades (os oito poderes do Yoga) . Ele restabelecerá a justiça na 
Terra (e não nenhum Messias político) e as mentes dos que ficaram, fieis à Lei, serão tão 
puras como o próprio cristal. Os homens assim transformados, serão, a semente de uma 
nova raça (“Spes Messis In Semine”), que seguirá as leis da Idade de Ouro ou da Pureza, 
a quem incumbirá transformar o mundo. Dois elevados seres (também chamados 
Gêmeos espirituais, donde Castor e Pollux, Helios e SeIene, etc.) dois Deva-Pis, volverão 
à Terra, para felicidade daqueles que os acompanharem (como verdadeiros Manus ou 
guias da semente civilizadora). 

Para terminar, transcreveremos também a famosa profecia do Ser que o Oriente 
venera sob a denominação de Rei  do Mundo, e feita há mais de meio século, no 
mosteiro de Narabanchi: “Cada vez mais os homens esquecerão as suas almas, 
preferindo ocupar-se de seus corpos. A maior corrupção reinará sobre a terra. Os 
homens tornar-se-ão iguais aos animais ferozes, embebidos no sangue de seus irmãos. 
O “crescente” se aniquilará e seus adeptos ficarão na miséria e na guerra perpétua... 
Seus conquistadores serão iluminados pelo Sol, mas não se elevarão duas vezes; 
acontecerá a maior das desgraças, que culminará em injúrias e desmoralização perante 
os  outros povos (sem comentários... ). As coroas dos reis, grandes e pequenos, cairão: 
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uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Haverá uma guerra terrível entre todas as 
nações (???). Os oceanos se tingirão com o sangue de irmãos contra irmãos. A terra e o 
fundo dos mares ficarão cobertos de ossadas... Povos inteiros morrerão de fome, ou por 
moléstias desconhecidas (tais palavras se comentam por si mesmas), ou peIa prática de 
crimes não previstos nos códigos com que se regem os homens (tal a sua 
monstruosidade, como, vemos diariamente pela imprensa). E isto, por nunca terem sido 
vistos iguais na terra... As maiores e as mais belas cidades serão destruídas pelo fogo 
(ruínas, sempre ruínas... provocadas pelos bombardeios aéreos e dos canhões e 
metralhadoras, sem falar na bomba atômica). O pai se revoltará contra o filho, o irmão 
contra o irmão, a mãe contra a filha (tudo quanto estamos presenciando ultimamente). O 
vício, o crime, a destruição do corpo e da alma continuarão a  sua rota fatal... As famílias 
serão divididas (???). O amor e a fidelidade desaparecerão, porque a prostituição reinará 
até nos lugares sagrados (sim, até, nas igrejas tem havido  crimes, por questões 
sexuais...). Em dez mil homens, um só viverá, mesmo assim, louco e sem forças, não 
encontrando habitação nem alimento. Toda a Terra ficará deserta. Deus lhe voltará as 
costas. Sobre ela  cairá o  espesso véu da noite e da morte. Então, enviarei um povo 
agora desconhecido, que, com mão firme, arrancará as más ervas da loucura e do vício. 
E conduzirá aqueles que ficarem fiéis ao Espirito de Verdade, na batalha contra o mal. 
Eles fundarão uma nova vida na Terra, purificada pela morte das Nações.” 

E depois de todos esses insofismáveis documentos, haverá alguém capaz  de 
duvidar que  estamos  realmente no fim de um ciclo, e que, assistimos aos últimos 
estertores de uma civilização que agoniza? Entretanto, o fim desta época sombria 
significará também o alvorecer de uma nova e luminosa era, portadora de melhores dias 
para o mundo. Não frutificará então o esforço dos que procuraram pertencer à sua 
privilegiada semente? 

 

PALAVRAS DE BUDA 
 

“Outrora, ó monges, nesta, mesma Sâvatthî, havia um certo rajá. Ele deu a certo 
homem a ordem de reunir em um lugar todos os habitantes de Sâvatthî que seriam cegos 
de nascença, e de lhes mostrar um elefante. O homem assim fez, e disse aos cegos: 
“Isto é um elefante”. A alguns dos cegos ele apresentou a cabeça do animal, a outros sua 
orelha, a outros suas presas, a outros sua tromba, a outros seu corpo, seu pé, seu dorso, 
sua cauda, ou o tufo de sua cauda; a todos ele disse que era o elefante. 

O rajá veio então ao encontro dos cegos e lhes  pediu para dizer a que se 
assemelhava o elefante. Os que tinham (tocado a) cabeça, disseram que o elefante era 
como um vaso; os que tinham tocado uma orelha, disseram que ele era como um crivo. O 
dente era como  relha de um arado, a tromba como um arado, o corpo como um celeiro, 
o pé, como uma coluna, o dorso como um morteiro, a cauda corno um pilão, o tufo da 
cauda, como uma vassoura. A este respeito começaram a disputar, gritando: – Mas sim! 
– Mas não, absolutamente! O elefante não é assim. – Mas sim, o elefante é assim!” e 
eles chegaram aos socos. O rajá divertia-se muito.  

É assim, ó rnonges, que os vagabundos de outras, seitas estão cegos e não vêm 
nada; eles não sabem o que é o objetivo, e o que não é objetivo, eles não sabem o que o 
dhamma e o que não é o dhamma. Portanto, eles usam de chicana e disputam, 
discutindo o que é e o que não é o objetivo, o que é e o que não o dhamma”. 
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AS BASES TRADICIONAIS DO SISTEMA DE CASTAS 

 
ANTONIO CASTAÑO FERREIRA 

 

“!As Instituições podem ser definidas como meios de aperfeiçoar os  indivíduos”, 
assevera Ananda K. Coomaraswamy, num profundo estudo intitulado “O Fundamento 
Religioso das Formas da Sociedade Indiana”. Todas as civilizações tradicionais são 
organizadas com esse intento. Portanto, se estruturam em princípios espirituais, mesmo 
que transcendentes, e pertencendo a uma ordem de conhecimentos acima do domínio 
vulgar, que, em geral, é unicamente externo e superficial. Todas as normas que lhes 
regem as atividades e relações sociais, neles se fundamentam e deles tiram a sua 
autoridade. 

Baseados nesta concepção, os hindus consideram que os móveis que impelem os 
homens (purushartha), quer no sentido da vida ativa quer no da vida contemplativa, são 
de quatro naturezas: 

a. Kama: que o leva a procurar satisfazer os desejos próprios da índole passional; 

b. Artha: que o lança em busca de valores e riquezas necessários ao 
temperamento ambicioso e dominador; 

c. Dharma: que o compele a exercer as funções públicas e privadas 
correspondentes aos deveres da casta ou família a que pertence; 

d. Moksha: que o tange a realizar a finalidade suprema da vida: alcançar a 
libertação, emancipando-se assim, para sempre, de toldo o desejo, de todas as 
necessidades, de toda a responsabilidade social. 

Este é o mais elevado ideal a que o homem pode aspirar. Contrasta com os 
interesses próprios da vida ativa, pois, abandona o mundo, renunciando, de uma só vez, 
a tudo funções, bens terrenos, família, ritos e deveres de qualquer natureza. É o 
contemplativo, o sannyâsî, o peregrino (parivrâjaka): “o que não tem mais onde pousar a 
cabeça”. Honrado por leigos e religiosos, erram pelos caminhos, levando a sua palavra 
carinhosa e inspirada a todos que precisam de consolo ou instrução. Seguem o conselho 
de Cristo: “Distribui o que possuis e segue-me”. Foi-se com Deus, sem porém abandonar 
os homens. 

Desses sublimes vagabundos sem lar, disse Eckhart : “Bendito é o reino em que 
reside um deles; num instante fazem mais benefícios e mais duradouros do que todas as 
boas ações praticadas no mundo”. A eles se referia Platão, ao falar nos homens 
considerados inúteis pelo mundo, mas que são, na realidade, os seus verdadeiros 
pilotos. 

Para dar expansão às tendências naturais características dos vários tipos 
humanos e permitir-lhes gradualmente atingir a perfeição, instituíram-se na antiga Índia, 
as castas (chaturvarnas: quatro cores), como a expressão social das naturezas 
predominantes erre determinados grupos, que tinham direitos e deveres minuciosamente 
especificados pelo “Mânava-Dharma-Shastra” (O Código do Manu). 

Em princípio, este sistema corresponde a dispor a população numa ordem 
hierárquica, em que as responsabilidades aumentam com a ascensão social, porque: “é 
somente a representação concreta, comenta Shrî Aurobindo, duma verdade espiritual 
que é em si mesma independente de toda a forma; baseia-se no conceito de que as 
obras justas são a manifestação concatenada  da natureza do ser individual que as 
realiza. Por conseqüência, é ela que lhe aponta o caminho e o campo de ação na vida, 
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segundo as suas tendências inatas e a função mais adequada para expressa-las”. 
Porém, continua o grande representante moderno do pensamento hindu, “o sistema atual 
de castas é muito diferente do antigo ideal de sociedade do chaturvarna”. Opinião 
corroborada  por Gandhi, quando afirma: “a atual concepção de castas é uma perversão 
da original” (Yong, Índia, 7-5-1925). Não correspondem mais, hoje, às descrições 
clássicas da “Bhagavad-Gitâ” (IV, 13 e XVIII, 40-44): 

“A ordem quádrupla foi criada por mim segundo as diferenças de qualidade e de 
funções ativas. Sabe que fui eu que a instituí (estas quatro classes de ações humanas), 
eu que sou entretanto o eterno inativo. 

Não há, criatura na terra ou nos céus entre os deuses, que não esteja sujeita à 
ação das três qualidades (gunas) nascidas da natureza. 

As obras dos brâmanes, dos kshatriyas, dos vaishyas e dos shûdras se 
distinguem segundo as qualidades oriundas da formação interior de cada um deles. 

Calma, domínio de si, asceticismo, pureza, longanimidade, integridade, 
conhecimento, aceitação da verdade espiritual, tal é a atividade do brâmane, originada 
por sua própria índole (svabhava). 

Heroísmo, intrepidez, resolução, destreza, incapacidade de fugir à luta, 
generosidade, autoridade (Ishvara-bhava, temperamento senhoril) – é a  atividade natural 
do kshatriya”. 

Agricultura, criação de gado, comércio, artesanato – é a atividade normal do 
vaishya. Todo  serviço braçal faz  parte  da  função do shûdra”.  

Desse modo, cabe ao brâmane a conservação e à transmissão, dos textos 
sagrados, a cultura da ciência, o ensino e tudo quanto diz respeito aos ritos religiosos. 

É dever do khsatriya manter a ordem estabelecida, proteger  o fraco, defender o 
direito das gentes e usar de força todas as veres que se fizer necessário. Entre eles se 
recrutam os soberanos. 

Tudo que concerne às riquezas, aos valores é domínio do vaishya: comércio, 
agricultura, finanças. 

O trabalho rude e penoso do serviçal, do jornaleiro, é o apanágio do shûdra.  

Bhagavan Das, num discurso em Benares, disse com muita propriedade: “a Índia  
de outrora repartiu as honras, o poder e as riquezas, respectivamente com os 
Brâmanes, Kshatriyas e Vaishyas”. 

Muito sabiamente, não concentraram num único grupo privilegiado todos esses 
elementos que, tradicionalmente eram incompatíveis: a riqueza, que não levava ao 
poder, nem conferia honrarias; o poder, que não dava riqueza nem honras; as honras, 
que não produziam riqueza, nem elevavam, ao poder. 

Max Müller reconhece “que os Brâmanes eram, social e intelectualmente, uma 
classe de homens de cultura superior. Formavam na sociedade hindu um  elemento de 
valor reconhecido e essencial. Como viviam para os outros, e eram excluídos das 
profissões lucrativas, tornou-se dever da comunidade subvencionar-lhes as 
necessidades”. Por isso a mais alta casta da sociedade, indiana era pobre, mas 
representava no conjunto da instituição a Autoridade Espiritual, que lhe conferia a 
suprema dignidade, mas lhe não dava direito a exercer qualquer, poder ativo. 

Era próprio do kshatriya, o nobre, fazer reinar a justiça para que as outras castas 
pudessem prosperar.  De modo algum ele podia faltar à palavra empenhada. Constituía o 
Poder Temporal, suzerano, que era realmente detentor da força. Porém, não podia 
esquecer a recomendação do Arthashastra (o Livro da Ciência de Governar): “o essencial 
nesta arte é o chefe ter perfeito domínio de si”, e portanto não “governar visando o seu 
interesse pessoal”, que o transformaria num tirano, indigno da sua investidura. 
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Os Vaishyas eram os fomentadores da riqueza material sob todas as suas formas. 
Eram a casta abastada, que distribuía com os necessitados, através dos kshatriyas e 
brâmanes, tudo quanto precisavam. 

Estas três castas eram formadas pelos chamados “duas vezes nascidos” (dvijati). 
Porém, “ao vir ao mundo, todos os homens são shûdras”,  diz o Markandeya-Purâna 
(XXVIII, 10) – (“só quando recebem o cordão sagrado é que se tornam dvijati”. Portanto 
todos eram ao nascer, iguais, só quando começavam a  demonstrar as suas aptidões, é 
que  se submetiam às cerimônias tradicionais que lhes davam o direito à hierarquia 
correspondente. Em conjunto, as três ordens estavam divididas em quarenta e nove 
gotras, segundo o rishi, a que remontava as suas origens genealógicas. 

A maioria do povo pertencia à casta dos shûdras. Tinham estes, relativamente, 
mais liberdade de ação e menos entraves éticos e religiosos. Podiam comer certas 
espécies de carne e habitar onde desejassem, o que era formalmente negado às outras. 
Proibiam-lhes aprender os Vedas, mas era-lhes permitido estudar os Itihâsas e os 
Purânas, o que lhes facultava realizar o supremo ideal, a libertação. 

O  casamento ilícito entre membros  de castas diferentes ou contrários às regras, a 
omissão dos rituais prescritos são a origem das classes impuras” – legisla o Código do 
Manu. Constituíram-se deste modo os párias: – hindus sacrílegos, que proliferaram no 
opróbrio. Não estando mais peados pelas rígidas normas que regulavam a vida das 
quatro castas, entregaram-se aos misteres interditos aos demais e, em geral, não 
seguiram mais os costumes de higiene ritual, deixando de banhar-se, comendo carnes 
condenadas, e usando imoderadamente o álcool. E assim cada vez mais se degradaram, 
“vivendo hoje muitas vezes em condições, abjetas, numa promiscuidade, repugnante, 
nutrindo-se de alimentos putrefatos e, não raramente, em completa embriaguez. Quando 
se conhece a mania do hindu pela limpeza exterior e interna, não devemos ficar 
admirados de os  considerar intocáveis (asprihaya), mas sem os odiar ou sentir por eles 
o menor desprezo. Evitam apenas o seu contato físico, para não se macularem” – 
escreve Jean Herbert em “Spiritualité Hindoue”. De resto, acrescenta este autor, “os 
párias não formam um grupo homogêneo. Estão subdivididos em numerosas categorias, 
tão ciosas de suas prerrogativas particulares, que se tornam socialmente tão intolerantes 
umas para as outras como os brâmanes mais escrupulosos. “Ninguém na Índia, –  
confessa imparcialmente Sir M. Monier Williams (“Modern India and Indians”, 49) –  
considera humilhante pertencer a uma casta inferior; o mais ínfimo pária tem tanta 
vaidade pela sua que procura conservá-la como o brâmane da mais elevada hierarquia”. 
Por isso não se lastimam, nem se Julgam rebaixados ou espoliados dos seus direitos 
humanos. Das suas fileiras têm saído alguns dos mais notáveis homens do país: 
políticos, industriais, poetas, professores, cientistas e até santos, que se fazem 
respeitados ou venerados pelos seus compatriotas. 

“Na época atual, cita Jean Herbert no livro aludido, Rabindranath Tagore, que 
exerceu, tanto pela sua obra escrita, como pela Universidade de Santiniketan, uma 
prodigiosa influência, não só em Bengala senão em toda Índia, pertericia a uma família 
de patitas, isto é, intocável até mesmo para os intocáveis”. “No domínio espiritual – diz 
Herbert – é ainda mais surpreendente, pois a Índia se orgulha dos seus grandes santos 
párias Nanda, Ravindas, Chokamela e Haridas, que são adorados pelos brâmanes mais 
ortodoxos. 

Nenhum hindu, o mais audacioso e inconoclasta, combate o sistema de castas, 
porque lhe reconhece o valor social e religioso. 

Buda, como Cristo, não tentou mudar a estrutura da sociedade. Ele vivia num reino 
que não era deste mundo e no qual nada era, segundo suas próprias palavras. A posição 
que tomou em face do sistema de castas; não era igualitário no sentido moderno da 
palavra, apenas afirmava que todos os homens (e todas as mulheres), têm idênticas 
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capacidades espirituais; porém, distinguia com atenção o brâmane de nascimento 
daquele que merece, este epíteto por sua conduta e saber. .Nada havia de novo nestas 
proposições, se bem, que fosse necessário reafirmá-las. No hinduismo, de fato, como 
acentua o professor Edgerton,  “um membro de qualquer casta, mesmo um pária, pode 
ser um monge errante que procura a verdade”. Ninguém tem o direito de perguntar a um 
destes sannyâsi, o que foi no mundo, porque ele deixou de ser alguém, como o Espírito 
de Deus que “não procede de um lugar determinado, nem se confunde com o indivíduo”. 
Estas palavras do erudito historiador da arte indiana e conservador do Museu de Boston, 
que foi um dos melhores intérpretes da sua tradição no Ocidente, mostram claramente o 
ponto de vista clássico. 

Não estranhamos assim  que o admirável Ramakrishna tenha dito: “As regras de 
castas desaparecem naturalmente para o homem que chegou à perfeição, porém, 
enquanto esta sublime experiência não for realizada, todos devem observa-las, porque é 
uma instituição moldada na própria “natureza humana, o que levou o hindu a transforma-
la numa verdadeira ciência”, completa Gandhi numa das suas obras. Ela tem por fim 
imediato preparar os homens, de acordo com as suas possibilidades naturais, para a 
verdadeira meta da vida: o conhecimento de Brahmã (a Realidade Absoluta). Este ideal 
supremo se faz sentir em todas as manifestações da atividade social indiana. A sua 
própria organização política é uma “associação da Autoridade Espiritual com o Poder 
Temporal”, escreve Ananda K. Coomaraswany, que cooperam como num matrimônio 
perfeito, uma das funções principais do Grão-Sacerdote ser o “o olho que vela pelo 
mundo” para “ver se o Rei não está procedendo mal” (“Jaiminîya Brâhmana”, III, 49). E 
assim, na China como em Platão, que pensa encontrar as mesmas castas – génos: jâti 
na cidade como na alma de cada um de nós (“República”, 551, C), esta doutrina, aplica-
se à nossa formação política individual, que exige um Padre para  a Vida Interior e um 
Rei, para os negócios exteriores, faculdades sensíveis e órgãos físicos de percepção. 
Formando este mundo santo que tanto queria conhecer, onde o Sacerdócio e a Realeza 
caminham de mãos dadas. (“Spiritual Authority and Temporal Power in The Indian Theory 
of Goverrunent”, do autor que citamos). 

É por esta razão que a tradição ariana, procura através de uma série de etapas 
sucessivas, desenvolver na natureza interior do hindu determinados aspectos espirituais  
e intelectuais que lhe permita compreender o sentido profundo dos Shâstras e qualificar-
se para a  Vida Divina. Por isso ainda hoje regula e distribui a sua vida em quatro ciclos 
(âshramas): 

a. Brâmachârî (o que caminha com Deus), período que dura em média, 16 anos, 
durante o qual ele estuda sob a direção de  um preceptor; 

b. Grihastha  (dono de casa): fase de vinte, anos em geral em que ss faz chefe, 
de família, ganha e distribui os seus bens; 

c. Vanaprastha (ermitão): época em que renuncia ao mundo e se retira com a 
esposa para a floresta, como anacoreta, onde ficam, no máximo, 25 anos; 

d. Sannyâsi (o homem verdadeiramente pobre): etapa em que renuncia até 
mesmo à companhia da mulher e vai peregrinar, esmolando o seu parco 
alimento. 

Ananda K. Coomarswany, no seu trabalho já mencionado, estuda este sistema, 
esclarecendo: “a raiz da palavra âshrama é shram, que significa: dar-se a trabalhos 
penosos; dela se deriva também, shramama, monge, religioso. São os equivalentes 
semânticos, exatos de askéo e asketés, asceta. É ainda interessante constatar na 
mesma ordem de idéias que o sânscrito kuchalatâ, o grego sofia e o hebraico hochma, 
tomaram o sentido de sabedoria ou prudência, no que concerne à ação em geral, mas 
primitivamente designavam habilidade no exercício dum oficio. Um âshrama é então uma 
fase da vida que deve ser considerada como uma oficina ou como a etapa de uma 
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viagem ininterrupta e árdua. Os âshramas são permanência, estadas, não em lugares de 
repouso, mas em centros de atividade. O estribilho de uma antiga canção de peregrino é 
“continua a caminhar” (Charaiva-Charaiva). Tem também o significado mais restrito de 
lugar de retiro, ermida solitária. Além deste sentido particular, os quatro âshramas 
designam as fases sucessivas da vida do hindu. 

----------------- 

O SILÊNCIO 

“ O que sabe, não fala. 

O que fala, não sabe” 

Lao Tse. 

------------------- 

O CONTO INICIÁTICO 

 

A CIDADE SUBMARINA 
SELMA LAGERLOF 

 

 

 

 

 

 

A noite seguinte foi serena. Os patos bravos nem se deram ao trabalho de 
procurar abrigo nas grutas; dormiram sobre o planalto. Nils deitou-se na erva, ao lado 
deles. O luar era tão lindo, tão lindo, que Nils não podia adormecer. Entretinha-se a 
contar o tempo que passara com os patos, e calculava que devia ter deixado a casa dos 
pais há três semanas. Lembrou-se de repente de que essa noite era a véspera da 
Páscoa.  

“É nesta noite que as bruxas vêm de Blakulla” – disse consigo a rir, porque, se 
tinha medo dos gnomos, em bruxas não acreditava. Se houvesse cá por fora bruxas, 
teIas-ia visto. 

O céu estava tão cheio de luar, tão resplandecente, que não passaria 
despercebido o menor ponto negro que cruzasse o espaço. Perdido em meditações, 
sonhava, com o nariz erguido para o ar, quando de súbito viu uma coisa muito bonita. O 
disco da lua, redondo e cheio, erguia-se muito alto no céu, e diante deste disco voava um 
enorme pássaro. Este não atravessava a lua, parecia ter saído dela. A ave parecia toda 
negra sobre o fundo claro, e as asas estendiam-se de um ao outro lado do disco. Parecia 
mesmo desenhado sobre o redondo luminoso. O corpo era pequeno, o pescoço comprido 
e delgado; as patas, pendentes, eram também muito compridas e delgadas. Não podia 
ser senão uma cegonha. 

Era o Sr. Ermenrich. Desceu junto de Nils e tocou-lhe com o bico para o acordar. 
Nils ergueu-se rapidamente. 

– Eu não durmo, Sr. Ermenrich. Como é que anda aqui por fora a estas horas da 
noite? Como vão todos lá por Glemmingehus? Quer falar à senhora Akka ? 

– A noite está tão clara que não nos deixa dormir, meu amigo. Foi uma gaivota 
que me disse onde tu estavas. Ainda não me instalei em Glemmingehus, 
estamos ainda na Pomerânia.  

“A Cidade Submarina” é antes que um 
conto isolado, talvez o mais belo capítulo do 
famoso livro de Selma Lagerlof, “A Maravilhosa 
Viagem de Nils Holgerssons. A autora, laureada 
com o Prêmio Nobel, baseou-se numa velha 
lenda de profunda significação simbólica. 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº   02 – Janeiro a Março de 1952 – Ano XXVI 

Redator : Dr. Ary Vasconcelos 

 10

Nils sentiu grande alegria por tornar a ver o Sr. Ermenrich. Conversaram como 
dois velhos amigos. Por fim, o Sr. Ermenrich propôs a Nils voarem juntos naquela noite 
tão linda. 

Era esse mesmo o desejo de Nils, desde que estivessem de volta antes do nascer 
do sol. 

A cegonha prometeu traze-lo a tempo; puseram-se  a caminho. O Sr. Ermenrich 
voou direto à lua. Subiram, subiram, o mar parecia baixar, mas o vôo era tão doce que 
Nils tinha a impressão de flutuar, imóvel, no espaço. 

Pareceu a Nils que só tinha voado por momentos, quando a cegonha desceu à 
terra. Arribaram a uma praia deserta, coberta de densa areia fina. Ao longo da costa, 
estendia-se uma série de colinas de areia movediça, coroadas de tufos de gramíneas. 
Não eram muito altas, mas impediam Nils de ver o interior das terras. 

O Sr. Ermenrich instalou-se numa das dunas, levantou a pata, inclinou o pescoço 
para trás até meter o bico debaixo da asa e disse ao Polegarzinho: 

– Podes ir passear um pouco, enquanto eu descanso. Mas não vás para muito 
longe, para te não perderes. 

Nils resolveu imediatamente trepar à colina para ver a terra. Mal deu o primeiro 
passo, o seu sapato tropeçou num objeto duro. Inclinou-se e viu na areia uma pequena 
moeda de cobre, tão roída pelo verdete  que era quase transparente. Essa moeda estava 
em tão mal estado que, Nils nem se doeu ao cuidado de a levantar e  atirou-a para longe 
com o pé. 

Quando se ergueu, ficou estupefato: a dois passos, elevava-se uma parede 
sombria, com uma grande porta flanqueada por duas torres. 

No mesmo lugar onde momentos antes se estendia o mar vasto e espelhento, 
corria agora um muro ameado, guarnecido de torres e torreões. Diante dele, onde há 
pouco só havia uma estreita faixa recoberta de algas, abria-se a grande porta de entrada. 

Nils compreendeu que esta transformação só podia ser obra de feitiço, mas não 
teve medo. A porte, e o muro eram tão imponentes, que ele só sentia o desejo de ver o 
que havia do outro lado. 

Debaixo da imensa abóbada, um grupo de guardas, com trajes multicores, 
jogavam os dados e tinham ao lado grandes lanças. Não pensavam senão no jogo e nem 
deram pelo rapaz que passou com toda a ligeireza. 

Do outro lado da porta, encontrou uma vasta praça, lajeada. Em volta, havia casas 
altas, entre as quais se abriam ruas estreitas e compridas. 

A praça regurgitava de gente. Os homens usavam largos mantos, guarnecidos de 
peles, sobre vestes de seda; cobriam-lhes as cabeças barretes ornados de plumas e 
postos ao lado; sobre os peitos pendiam pesadas correias de ouro. Todos eram belos 
como reis. 

As mulheres tinham coifas altas e pontiagudas e ostentavam amplos vestidos de 
mangas estreitas. Todas vestiam magnificamente, mas com menos brilho do que os 
homens. Parecia-lhe que tudo isto surgira daquele velho livro de contos que a mãe de 
Nils, em raras ocasiões, tirava do cofre, para lhe mostrar. Não podia acreditar no que 
viam os seus olhos deslumbrados. A cidade era ainda mais maravilhosa do que os 
habitantes. 

Todos os edifícios  ostentavam fachadas magníficas com adornos tão lindos que 
pareciam até querer rivalizar em esplendor. Quando, de repente, se contemplam coisas 
tão assombrosas, não podemos lembrar-nos de tudo, mas Nils recordou-se mais tarde de 
ter visto fachadas com painéis em que se representava Cristo e os Apóstolos, e frontões, 
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uns com estátuas em nichos, outros ornados de bocados de cristais, de todas as cores 
ou com guarnições de mármores brancos e negros.  

Apesar de atraído por tanta beleza, Nils sentia certa inquietação. Dizia consigo 
mesmo: “Nunca meus olhos contemplaram nem tornarão a contemplar coisa 
semelhante”. E pôs-se a correr para o interior da cidade a subir e a descer ruas e ruas. 

Estas ruas eram estreitas, muito estreitas, mas não desertas e tristes como as das 
outras cidades que ele conhecia. Havia gente por toda a parte. Algumas mulheres já 
velhas fiavam à porta ela casa. Trabalhavam sem ajuda do fuso, utilizando só a roca. As 
quitandas e as lojas dos comerciantes estavam no meio da rua como barracas de feira. 
Todos os artífices trabalhavam lá fora. Aqui preparava-se o azeite; ali, curtiam-se peles;  
acolá, era uma cordoaria. Se Nils tivesse tempo, poderia aprender todos os ofícios. Os 
armeiros martelavam o metal para as finas armaduras e couraças; os joalheiros 
encastoavam pedras preciosas em anéis e braceletes; os sapateiros punham solas em 
elegantes sapatos vermelhos; os tiradores de ouro iam torcendo o fio; os tecelões teciam, 
em relevos, estofos de ouro e seda. Mas Nils não tinha tempo para se deter. Corria com a 
maior rapidez possível ao longo das ruas, para ver muito, muito, antes que tudo 
desaparecesse.  

As altas muralhas cercavam a cidade, fechavam-na como a vedação fecha o 
campo; no fim de cada rua, lá surgiam alas ameadas e coroadas de torres. No alto do 
muro, soldados de ricos arnezes faziam sentinela. Depois de ter atravessado toda a 
cidade, Nils chegou à segunda porta. Do outro lado, estendia-se o mar com o porto. 
Navios de modelo antigo com bancos de remadores e altas construções à popa, 
carregavam e descarregavam mercadorias. Reinava por toda a parte uma atividade e 
uma animação extraordinárias.  

Nils não parava em parte alguma. Retrocedeu e veio ter à grande praça, onde se 
erguia a Catedral com três torres muito altas e portais profundos, ornados de estátuas. 
Os canteiros tinham lavrado tanto os muros, que dificilmente se via pedra que não fosse 
trabalhada. Em frente à Catedral, sobressaía um edifício da Câmara e a Igreja, e as 
casas, na praça, ostentavam fachadas maravilhosas. 

Nils começava a sentir fadiga e calor, por tanto ter corrido. Parecia-lhe ter 
contemplado as coisas mais belas do mundo. Nisto, enveredou, marchando mais 
lentamente, por uma rua onde os habitantes da cidade compravam sem dúvida as suas 
belas vestes; havia muita gente parada diante das lojas; os negociantes desenrolavam 
diante dos fregueses sedas ide ramagens, pesados tecidos de ouro, veludos com todos 
os cambiantes, gazes ligeiras, rendas finas como teias de aranha. 

Enquanto o rapaz correra muito depressa pelas ruas, ninguém o tinha notado. 
Poderiam tê-lo tomado por um rato cinzento. Agora, que caminhava devagar, foi visto por 
um dos comerciantes que começou a fazer-lhe acenos. 

Primeiramente, o rapaz teve medo e quis fugir, mas o negociante continuava a 
chamá-lo e a sorrir, desembrulhando uma peça de damasco riquíssimo, como que para 
atraí-lo. 

Nils sacudiu a cabeça e disse consigo mesmo: “A minha fortuna nunca há de 
chegar para comprar um metro que seja deste, estofo”. Agora toda a gente o via, e de 
todos os estabelecimentos lhe faziam sinais; todos abandonavam os clientes ricos para 
só, se ocuparem dele. Viu-os precipitarem-se para todos os recantos da loja, a fim de 
irem buscar, as mercadorias mais preciosas; as mãos tremiam-lhes comovidamente, 
enquanto as iam expondo sobre o balcão. 

Como Nils mostrasse querer, continuar o seu caminho, um deles saltou por cima 
do balcão e dirigiu-se para ele, depondo-lhe aos pés uma peças de tecido de prata e 
tapeçarias onde cintilavam as cores mais vivas. Nils não pôde deixar de rir. 
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Então o comerciante julgaria que um pobre diabo como ele podia comprar tais 
preciosidades? Parou e estendeu as mãos vazias para fazer compreender que nada 
possuía, que o deixassem tranquilo. 

O comerciante não quis, saber de nada: levantou um dedo, sacudiu a cabeça, e 
aproximou-se de Nils com todo o seu montão de riquezas. Tirou da sua bolsa uma 
pequena moeda, a mais pequenina de todas, muito gasta, e mostrou-a a Nils. Ansioso 
por vender, ajuntou ainda ao monte de mercadoria duas grandes e pesadas, taças, de 
prata. 

“Será possível  que venda tudo isto por uma moeda de ouro?” – perguntou Nils a si 
próprio. 

Interdito, Nils, começou a remexer nos bolsos.  Bem, sabia que não  possuía um 
centavo, mas queria ter a certeza.  

Os outros negociantes, olhavam, suspensos, à espera do fim daquele negócio; 
logo que viram o rapaz mexer nos bolsos, saltaram também para a rua e todos, à porfia, 
lhe ofereciam jóias de ouro e prata. E todos lhe faziam compreender que lhes bastaria em 
troca uma pequenina moeda. 

O rapaz tirou para fora o forro dos bolsos, para lhes mostrar que não tinha nem um 
ceitil. Então, todos aqueles ricos, comerciantes começaram a chorar, de decepção! Nils  
ficou tão comovido com a angústia que, lhes notava nas faces que levou as mãos à 
cabeça, para pensar melhor na forma de poder ajudá-los. 

De súbito, lembrou-se então da pequena moeda, roída pelo verdete que 
encontrara na praia. 

Deitou a correr, e a sorte lhe foi propícia. Encontrou a porta por onde entrara. Saiu 
da cidade; voltou à praia e pôs-se à procura da moeda de cobre.  

Encontrou-a de fato; mas, quando pretendia voltar para a cidade, só havia o mar 
em frente dele. Nem muralhas, nem porta, nem soldados, nem ruas, nem casas; havia só 
o mar. 

O rapaz não pôde conter as lágrimas.  

Neste momento, o Sr. Ermenrich acordou e aproximou-se dele. Nils não o ouviu, e 
a cegonha tocou-lhe com o bico para lhe chamar, a atenção. 

– Então tu estavas também dormindo? 

– Ai, Sr. Ermenrich! – exclamou Nils – Que cidade é esta que estava aqui há 
pouco? 

– Tu viste uma cidade? – perguntou a cegonha – Estiveste a sonhar bem digo 
eu. 

– Não, não estive a sonhar afirmou Nils, e contou o que vira. O Sr. Ermenrich 
escutou e disse – Pela minha parte, Polegarzinho, não deixo de crer que 
adormecesses e sonhasses. Mas não te ocultarei que Bataki, o corvo, o mais 
sábio de todos os pássaros, contou-me uma vez que existira outrora, perto do 
mar, uma cidade chamada Vineta. Era tão opulenta e tão feliz como nunca 
cidade alguma o fora; infelizmente, os seus habitantes entregaram-se ao luxo e 
à arrogância. Para castigo, a cidade foi tragada, pelo mar e submersa; segundo 
conta Rataci. Mas os seus habitantes não podem morrer, e a cidade não pode 
desaparecer. De cem em cem anos, uma noite, surge das ondas em todo o seu 
esplendor, e fica à superfície da terra durante uma hora. 

– Sim, deve ser verdade, porque eu a, vi – exclamou Nils. 

– Passada essa hora,  a cidade mergulha, afunda-se de novo no mar; não se 
afundaria, se, um dos negociantes de Vineta tivesse podido vender alguma 
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coisa a algum ser vivo. Se tivesses tido uma moeda, embora de pequeníssimo 
valor, para pagar a mercadoria, Polegarzinho, Vineta ficaria para sempre à 
superfície da terra, e os seus habitantes viveriam e morreriam como os outros 
mortais. 

– Sr. Ermenrich, compreendo agora por que veio buscar-me quando a noite ia 
no meio. Pensou, sem dúvida, que eu poderia salvar a velha cidade. Sinto-me 
triste, triste; não soube corresponder ao seu desejo! Fui a causa do seu belo 
plano ter falhado. 

Levou, as mãos aos olhos, e os soluços embargavam-lhe a voz. Ninguém poderia 
dizer qual dos dois estava mais desolado: se o rapazinho, se o Sr. Ermenrich. 

-------------------- 

 

UMA PARÁBOLA DE CHUANG TSE 

As doutrinas místicas chinesas têm em ChuangTse um dos seus mais brilhantes 
expositores. Não poderemos compreender a essência do Taoismo, sem irmos beber nas 
cristalinas fontes de seus escritos, o néctar sublime da metafísica pura. Mas Chuang Tse 
não vela seus ensinamentos sob as densas nuvens de uma terminologia técnica 
abstrusa. Ao contrário, tem sempre exemplos simples para ilustrar pontos mais árduos  
da doutrina. “Um ébrio que cai de uma carroça” – diz ele, por exemplo – “embora sofra, 
não morre. Seus ossos são como os, dos outros, mas sofre o acidente de diferente modo. 
Seu espírito se acha numa condição de segurança. Não se dá conta que viaja numa 
carroça, tampouco que cai dela. As idéias de vida, morte, temor, e outras parecidas, não 
podem penetrar em seu peito; e por isso não sofre com o contato da existência objetiva. 
Se tal segurança pode obter-se do vinho, quanto mais não se poderá obter de Deus? 

-------------------- 

 

A INICIACÃO CRISTÃ 
 

LUIZ EDUARDO DA SILVA MACHADO 

 

A possibilidade da existência de um sistema iniciático dentro da própria natureza 
do cristianismo, tem sido o tema de inúmeros trabalhos, quase sempre precedidos pelos 
títulos, mais ou menos pomposos e pretensiosos, de “Cristianismo Esotérico” ou, então 
“Cristianismo Místico”. Absolutamente não podemos concordar com o estabelecimento de 
uma distinção entre a religião cristã propriamente dita e um aspecto interior, mais 
profundo, e particularmente secreto, do conhecimento de uns poucos, os privilegiados, 
aspecto este que daria a sua razão de ser à própria existência da Igreja. Não queremos 
significar com isso que julguemos descabida a existência de um sistema iniciático 
profundamente ligado à Igreja, embora da maioria dos fiéis e dos próprios dirigentes da 
mesma, totalmente desconhecido. 

Tais organizações iniciáticas sempre existiram no seio dos grandes movimentos 
religiosos do Ocidente e do Próximo Oriente, deixando de surgir nas grandes 
manifestações metafísicas do Oriente, impropriamente denominados de sistemas 
religiosos ou filosofias do Oriente, como o Bramanismo, Budismo, ou o Taoismo, para só 
citar alguns.  

O que estamos querendo frisar é que não há uma distinção ou uma diferenciação 
absoluta ou total entre esses dois aspectos de um credo religioso, mas que representam 
apenas dois ângulos através dos quais a verdade pode ser percebida, ou mais 
precisamente apresentada aos homens. Tecnicamente falando, esses dois prismas 
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correspondem às já tradicionais expressões, esotérico e exotérico. O lado esotérico de 
um pensamento ou de um sistema é a sua expressão real, isenta de todo o simbolismo, 
ao passo que o exoterismo constitui a porção simbólica ou velada da mesma verdade, 
que assim se acha convenientemente acondicionada. para vencer a incompreensão geral 
dos homens. O esoterismo começa exatamente onde para o exoterismo, ou seja devassa 
o que o lado externo meramente delineia ou insinua. Deste ponto de vista não há, nem 
poderia existir uma diferenciação absoluta entre os dois aspectos da mesma realidade. 
Achamos, portanto, desnecessária e,  totalmente, desaconselhável qualquer tentativa de 
diferenciação ou de estabelecimento de duas correntes distintas dentro de um Movimento 
religioso, principalmente quando esses dois aspectos são apresentados como 
contraditórios, procurando-se exaltar um em detrimento do outro. Assim sendo, o que se 
(deveria fazer, é distinguir os aspectos como duas expressões complementares e 
indissociáveis do mesmo movimento, da mesma Verdade. O que estancos afirmando se 
refere ao Cristianismo, bem como poderia se aplicar à religião muçulmana, cujo aspecto, 
interior ou esotérico é representado pelo sufismo. Já o mesmo não se poderia dizer das 
comumente chamadas, religiões orientais, uma vez que o pensamento oriental é de tal 
maneira metafísico, que as suas considerações abarcam sempre o universal, revestindo-
se, portanto, de um esoterismo espontâneo. Somente a meta esclarecida, e amplamente 
dotada, poderia compreender, na sua ampla acepção, o que significam os ensinamentos 
dos seus grandes sistemas. 

Se  para o oriental os conceitos tradicionais, recolhidos nos aforismas, sutras e 
pitakas, encerram aspectos, formais de uma realidade que em si transcende o formal e o 
informal, já os ocidentais e os do Próximo Oriente, pela própria formação intelectual, 
necessitam de uma complementarização para os ensinamentos religiosos, e daí surgirem 
o sufismo, a cabala e o pretenso cristianismo esotérico, cuja função seria de 
apresentarem, aos que disso fossem dignos, a Verdade, em sua pureza original. 

De qualquer maneira, não se poderia considerar o sufismo, nem o cabalismo (ou a 
“merkabah”) como movimentos distintos e separados da religião muçulmana e da 
hebraica, porém como o lado interior ou esotérico das mesmas, e como tal 
absolutamente ligado a elas. O mesmo se poderia dizer do cristianismo, profundo 
movimento religioso do Ocidente, cujos dogmas se dirigem às massas, ao passo que 
encerram em si, um outro aspecto, uma faceta iniciática ou esotérica, cuja descoberta 
exige conhecimentos que transcendem o comum. 

Pelo que estamos vendo não há necessidade, nem nada justificaria, a pretensa 
existência de um “Cristianismo Esotérico”, cujo estabelecimento seria uma realidade no 
futuro, ficando a religião cristã relegada a um segundo plano. Evidentemente, nem 
primeiro, nem segundo plano, mas apenas maneiras distintas que dependem do estado 
de consciência de cada um, e que em cada caso representa o máximo permitido. A 
questão do esoterismo e do exoterismo não se resolve pela doutrina, nem pela tradição, 
mas exclusivamente pelo estado de ser daquele que busca a Realidade, que procura 
atingir e realizar o seu Ideal Supremo, a sua Libertação. 

Uma vez bem entendido o conceito do esoterismo das religiões, e, em particular, 
da religião cristã, procuremos evidenciar o aspecto menos conhecido da tradição cristã, 
aspecto iniciático, ressalvando-se que representa um aspecto, e não uma agremiação 
destacada do cristianismo, uma vez que os ensinamentos iniciáticos são de cunho 
universal e não constituem o apanágio de uma escola ou de um sistema religioso, por 
mais importante que seja. 

Corno estamos procurando desenvolver o tema da iniciação através da tradição 
cristã, é particularmente interessante que definamos o que entendemos por iniciação. 
Iniciação é a transmissão de uma influência espiritual, através de um rito por gradações 
sucessivas. A seriação que se encontra sempre em qualquer sistema iniciático, visa à 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº   02 – Janeiro a Março de 1952 – Ano XXVI 

Redator : Dr. Ary Vasconcelos 

 15

progressiva evolução da consciência do homem até abarcar a mente infinita, ou o 
conhecimento no plano universal, podendo ser concebida como uma série de estados de 
ser, que dão uma idéia de determinado plano da natureza. 

Cada uma dessas gradações é conhecida pelo nome genérico de um determinado 
conhecimento que se adapta ao estado de consciência, ou ao estado de ser condizente 
com o grau alcançado e realizado. 

Todas as tradições são concordes ao mencionarem sete etapas ou sete graus 
iniciáticos. Estas sete etapas se subdividem em, dois grandes grupos; um grupo 
constituído pelos quatro graus primordiais, e o outro representado por três 
desenvolvimentos do quarto grau; na tradição grega, encontramos a expressão desta  
realidade nos grandes e pequenos Mistérios.  Como não poderia deixar de suceder, a 
tradição cristã aponta claramente esses sete degraus da escada que conduz o homem à 
libertação, ou que serve de ponto de ligação entre o condicionado e o incondicionado. 
Neste sentido, a iniciação é representado pelo arco-íris que conduz os deuses ao 
Walhalla, como nos descreve Wagner no final do Ouro do Reno. 

A sucessão iniciática tal como nos é ensinada na própria essência do cristianismo, 
transparece nas páginas rutilantes do Apocalipse de S. João. Conforme nos transmite 
com sua linguagem maviosa de literato da Academia Francesa e dedevoto da Igreja, Paul 
Claudel na sua “Introduction a l’Apocalypse”, “todo o mundo está  de  acordo sobre o  
fato, de que o Apocalipse é um , livro alegórico. Eu quero dizer: que no momento em que 
o Cristo, acaba, de morrer e onde a Igreja, católica inaugura o curso dos seus grandiosos 
destinos, São João nos convida a visualiza-los sob a forma de uma série de figuras e de 
acontecimentos inspirados por Deus, e os propõe,  não somente a nossa inteligência... 

... “Eu creio que, vindos de Deus, os livros da Bíblia não são unicamente 
adaptados a tal situação momentânea. Eu creio que, vindos de Deus, são  escritos para 
falar de Deus a todos os homens e a todos os tempos. Eu creio, particularmente, 
necessário afirmar esta posição no que concerne ao Apocalipse, que é o último livro da 
Bíblia, que forma a coroa suprema, que é o resultado e a atestação solene e final”. 

A despersonificação e a extemporização de que nos fala tão sabiamente o escritor 
francês, não poderiam, no caso presente que estamos nos ocupando, melhor auxiliar na 
revelação de um dos pontos obscuros, do por si mesmo obscuro livro do Novo 
Testamento. A Iniciação, conforme nos atestam todas as tradições, um processo 
absolutamente geral, e que se mantém, em suas grandes linhas, semelhante, a si mesma 
em todas as épocas e para todos os homens. Embora a seriação iniciática seja um ponto 
de difícil aceitação por parte do catolicismo e das outras formas religiosas cristãs, 
mostraremos a sua exata significação e o seu valor na tentativa de realização espiritual 
dos homens, baseado sempre em tradições mais antigas, autênticas e reconhecidas por 
todos, que assim invocadas vêm confirmar e exaltar os graus iniciáticos que surgem da 
pena esclarecida e inspirada de S. João.  

No livro síntese do grande vidente de Patmos, encontram-se sentenças de grande 
valor iniciático. Assim, no que se refere às sete Igrejas da Ásia, deparamos com 
ensinamentos que expressam, com toda a profundidade, o ponto de vista das tradições  
sobre a iniciação. Cada um dos sete templos da Ásia está relacionado com um 
determinado grau iniciático, perfazendo  o conjunto das Igrejas, a soma que caracteriza 
um Iniciado ou um Liberto. Em cada uma, o homem atinge uma etapa no longo caminho 
da evolução, etapa ou grau que é marcado por um símbolo especial. Ao superá-lo, se 
dirige para a segunda Igreja, e daí parte para atingir as restantes e realizar todo o 
mistério. 

A própria disposição geográfica dos Templos é particularmente interessante e 
significativa, pois assume o aspecto de uma espiral ao redor de Jerusalém, onde se 
encontra o Templo dos Templos. A espiral foi um dos signos mais utilizados pelas 
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tradições, e se refere ao processo iniciático, uma vez que o próprio fogo que liberta, 
Kundalini, foi sempre assimilado a uma serpente três vezes e meia enrolada sobre si 
mesma...  

Entremos agora em mais detalhes, e vejamos o que o Espirito, ordena à primeira 
Igreja, a Igreja de Efeso:  

“Ao vencedor darei a comer da árvore da vida, que está no Paraíso de Deus”. 

A tradição hindu nos diz que no primeiro grau “Pratma-kalpika” (o que está no 
primeiro período) a luz espiritual começa a iluminar a consciência física do homem. Nesta 
etapa já deve ter vencido os grandes entraves, sempre  classificados pela dúvida, falsa 
noção do eu e pela impureza dos costumes e dos pensamentos. Procura aquilo que 
é excelente – subha-ich’hâ – tal como nos afirma o “Vedânta Siddhânta darshana” e “o 
desejo da libertação que resulta da discriminação entre o permanente e o impermanente, 
e dura até que o fim seja atingido”. Portanto, nesta etapa o homem adquire a primeira 
imortalidade, a imortalidade do físico, para que possa alcançar o seu desiderato supremo. 
É neste sentido que prova, do fruto da árvore da vida. Tem em suas mãos todo o 
necessário para vencer no longo caminho que inicia: a destruição dos principais entraves 
e a vida. Passa, portanto, para, a segunda etapa ou para a segunda Igreja, a Igreja de  
Smirna: 

“O vencedor nada sofre da segunda morte”. 

Por segunda morte, entende-se a morte ou a dissolução do veículo anímico. 
Todavia, o perigo da primeira e da segunda morte, esta relacionado com o sentido de 
salvação e libertação. O homem está salvo quando se acha num determinado plano de 
conhecimento que o separa do mundo e impede a contaminação do contigente e dos 
efeitos; liberta-se quando realiza efetivamente todas as possibilidades interiores. A 
salvação corresponde à filiação a determinação corrente de influência espiritual que lhe 
será transmitida por determinado núcleo iniciático, ao passo que a libertação é a atuação 
consciente e ativa do homem sobre as próprias influências que recebe. A segunda etapa, 
segundo a mesma escola do pensamento oriental, que estamos acompanhado, é 
conhecido por “vichârana” -- o conhecimento discriminativo. Nessa etapa conhece a 
Doutrina no Campo da individualidade. Resta-lhe o verdadeiro conhecimento espiritual, 
cuja posse só pode ser alcançada pelo Super-Consciente, e o fim da Iniciação é levar o 
homem a esse ponto. A salvo da morte psíquica, ou parcialmente liberto, pois só se 
libertará integralmente na última etapa, passa ao terceiro grau, ou à terceira Igreja, a 
Igreja de Pérgamo: 

“Ao vencedor darei do maná escondido e lhe darei também uma pedra 
branca, e nesta pedra um novo nome escrito, o qual  ninguém sabe senão quem o 
recebe”. 

O terceiro grau iniciático está sempre ligado ao mistério do nome. Todas as 
tradições antigas nos, faIam do segredo do nome. De acordo, com Moret, notável 
egiptólogo, os egípcios faziam uma idéia bastante singular da criação do mundo: “o 
demiurgo, a emanação divina, criou o Universo pelo olho e pela voz. Quando, viu os 
seres, os seres se manifestaram; quando pronunciou seus nomes, os  seres existiram. 
A vida, para os egípcios, é uma emissão, de luz fecundante e verbo criador”. 
Conforme Jean Marquês Rivière, “o conhecimento do verdadeiro  nome é absolutamente 
essencial; a tradição que afirma que as coisas que não têm nome, não existem e que as 
coisas adquirem a existência porque um deus pronuncia, os seus nomes, é universal”. 

A tradição hebraica é pródiga em afiançar a necessidade do conhecimento do 
nome dos seres e das coisas. Os primeiros Padres da Igreja, como Orígines, dizem que 
os nomes, contrariamente à opinião de Aristóteles, não são dados por simples 
convenção, thesei, mas que apresentam uma relação profunda e misteriosa com as 
próprias coisas. 
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Na Índia, inúmeros sábios alcançaram o pináculo da evolução pela prática da 
repetição do nome sagrado; japa-yoga é o nome técnico e como nos diz Frithjof Schuon, 
“Swâmi Rândâs é um exemplo atual e frisante da importância ido conhecimento do 
nome”. 

De acordo com os conhecimentos tradicionais, o verdadeiro princípio do homem, a 
sua real essência, é da mesma natureza que a palavra que a expressa. Conhecer uma, é 
automaticamente reconhecer o outro. Quando o discípulo conhece o seu verdadeiro 
nome, o que lhe é facultado no terceiro grau iniciático entra em comunhão direta com 
aquilo que, impropriamente, é  conhecido pelo nome genérico de Eu. 

O sentido popular do apelido, ainda que remota e transfiguradamente, representa 
o sentido exo e esotérico do nome do discípulo e do mestre. 

Penetramos, assim, no domínio transcendental da individualidade do homem, 
entendendo-se aqui por individualmente o princípio sutil que constitui a verdadeira 
essência do ser, termo que se opõe ao de personalidade, que representaria o veículo 
grosseiro do homem, o que habitualmente chamamos de eu. Com essa distinção, o 
sentido doe personalidade, vem a ser o tradicional, derivado de persona, significando a 
máscara que caracteriza o ator, através, da qual ecoa a voz do homem real. É o ilusório, 
a fantasia que envolve e cerceia o Real. É, portanto, no terceiro grau que se manifesta o 
Eu Real, que o discípulo se encontra consigo mesmo para a realização do grande 
mistério iniciático. 

Uma, vez vencida essa etapa, o candidato se dirige para a quarta Igreja, a Igreja 
de Tiátira: 

“Ao vencedor, e ao que guarda minhas obras até o fim, lhe darei autoridade 
sobre as nações. Ele as regerá com vara de ferro, quebrando-as como são 
quebrados os vasos de oleiro, assim como eu as recebi de meu Pai. Eu lhe darei a 
estrela da manhã”. 

Nessa etapa, o discípulo desperta todos os seus poderes. São os “siddhis” que 
despontam, os poderes ou faculdades sutis de que nos fala a tradição indiana. Estes 
estranhos poderes que maravilham e extasiam os menos avisados, podem se converter 
no principal empecilho à realização transcendental. Raramente são utilizados, e se 
manifestam espontaneamente, ficando como jóias preciosas à ordem da radiosa estrela 
que é a alma desperta e planamente ativa. 

Uma vez atingida e ultrapassada a prova ou o estágio dos poderes, o discípulo se 
encaminha à próxima Igreja, Igreja de Sardes: 

“O vencedor será assim vestido de vestes brancas: não se apagará o seu 
nome do livro da vida, e confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus  
anjos”.  

Inicia-se agora uma série de experiências. Tornou-se pela vitória anterior adepto 
do quarto grau. Resta-lhe ainda três modalidades de ser a realizar, três aspectos que se 
relacionam com o mistério da trindade primordial, ou seja, Sat, Chitt e Ananda.  

Ligar-se-á, na primeira etapa, dos Grandes Mistérios, ao aspecto beatitude. É o 
amor  universal, que não  se  cinge a  um  ser,   a uma coisa,   mas  que   universaliza  e 
pluraliza. Já consciente do seu “Eu”, da sua verdadeira essência, se funde agora com um 
dos aspectos do próprio Verbo Criador. A ele se liga, se une para a eternidade. Nesta 
etapa, tem a sua explicação real um velho aforismo hebraico: “Quando a alma contempla 
face a face a Divindade, é realmente a Divindade que se contempla a si mesma”. 

Faz parte agora do mecanismo intrínseco do próprio Universo. A potestade 
suprema, não mais reconhece como parte do todo, mas o vislumbra como entidade 
consciente. Dirige, então, os seus passos, para a Igreja de Filadélfia: 
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“Ao vencedor, fá-lo-ei coluna do santuário de meu Deus, donde jamais sairá; 
escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova 
Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus e também o meu novo nome”. 

Nesta etapa desenvolve o conhecimento puro que se equilibra com o amor puro da 
etapa anterior, na realização mística das duas colunas do Templo. Recai sobre ele o  
mistério do Santo Nome de Deus. É a Palavra Perdida, o Shen-Ha-Mefo-rash dos 
antigos cabalistas,  a expressão inefável do AUM das tradições indo-tibetanas.  

Em uma obra de grande valor esotérico, no “Pistis Sofia”. “A  Sabedoria da Fé”, 
obra fundamental dos gnósticos, há uma referência a este Santo Mistério: “Rabbi 
Jeoshua, certa vez interrogado por um discípulo sobre  o valor das sete vogais da 
linguagem grega que se achavam gravadas nas cabeças da serpente Ofis, respondeu: 
“este é o maior de todos os mistérios. Quem conhecer o segredo que faz vibrar as sete 
vogais e os seus quarenta e nove poderes, é o senhor de toda a luz. Nem o próprio 
Barbelo, o guardião dos mundos intermediários poderá detê-lo na sua marcha gloriosa. 
Se envolto em trevas entoar esta palavra santa, logo a Luz se fará”.  

Shri Râmakrishna não hesita em dizer: “Deus e seu nome são idênticos” e precisa 
a sua sentença: “Quando se crê na potência do santo Nome de Deus e nos dispomos a 
repeti-lo constantemente, nem discernimento, nem exercícios piedosos de nenhuma 
ordem, são mais necessários. Todas as dúvidas se esgotam, o espírito se torna puro, 
Deus, Ele mesmo, se realiza, pela pujança do seu santo Nome”... 

O próprio evangelista nos confessa que no “início era o Verbo e o Verbo se fez 
carne” . Logo, tudo dimana do Som Primordial e, portanto, pela marcha inversa, tudo se 
relaciona e diretamente depende da Palavra Criadora. O céu se manifesta, o homem se 
une eternamente com o Logos, quando pronuncia a “Palavra Inefável”. 

Resta a última etapa, a Igreja de Laodicéia: 

“Ao vencedor fá-lo-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e 
sentei-me com meu Pai no seu Trono”. 

É a  consagração final, Turiaga, o “Pináculo da Evolução”, segundo a tradição 
indiana. O homem atinge a unificação, com o todo, alcança a “seidade”, a pura 
existência, ou seja o atributo Sat. Esta identificação se processa pelo samadhi; pela 
isenção absoluta, pela renúncia ao uso dos poderes extraordinários que alcançou, 
consegue destruir todas as sementes mentais, de há muito subjugadas, mas ainda 
latentes em seu órgão interno. Pode então, alcançar a consciência do Permanente, do 
Eterno, a qual, para a consciência, relativa dos que vivem nos mundos contingentes, 
representa a absoluta inconsciência. Somente agora é um Liberto, na plena acepção do 
termo.  

As sete etapas do caminho estão assim bem descritas e simbolizadas na tradição 
cristã. Esta se apresenta com o aspecto esotérico inerente a todas as manifestações 
religiosas. 

O gradativo despertar da consciência, que se exterioriza através de múltiplos 
estados de ser, caracterizando a Iniciação, ressalta da própria tradição cristã. O 
cristianismo se apresenta pois, como uma verdadeira religião iniciática, embora não 
possamos no estado atual distinguir na sua organização exterior, qualquer processo de 
ordem mais transcendental. 

Nos primeiros, tempos a iniciação cristã era eficaz e se processava normalmente. 
Gradualmente os dirigentes foram esquecendo a sua verdadeira finalidade, e o 
cristianismo passou a se revestir de um aspecto apenas externo, religioso e formal. 

A sua verdadeira função seria de filtrar do grande número de fiéis um grupo 
especial, uma elite, e a esses poucos instruí-los na verdadeira tradição esotérica, 
conduzindo-os pelo caminho direto, que leva à suprema realização. 
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Como tal não acontece, encontramos organizações iniciáticas que, paralelamente 
ao catolicismo, se incumbem de realizar aquilo a que estaria incumbido. São as ordens 
secretas, como as dos Templários, Monges Construtores, Rosacruzes e inúmeras outras. 
Sempre se apresentaram ocultamente, trabalhando nas sombras, e nunca como 
organizações externas, conhecidas de todos. 

É preciso não confundir essas organizações esotéricas com outras associações 
externas que, usurpando as qualificações, procuram diminuir o cristianismo, procurando 
implantar um novo credo religioso. 

A tradição cristã, como se pode depreender da sua própria feitura, se apresenta 
com todas as características, de uma corrente iniciática. Tornava-se necessária, devido  
à perda do verdadeiro sentido do cristianismo, a criação de organizações internas, muitas 
dentro da própria Igreja, que trabalhariam pela iniciação pela libertação dos próprios 
cristãos. O papel; da Igreja seria atrair, levando pára o bom caminho a maioria dos 
homens. Destes, alguns seriam trabalhados pelos iniciados, e, assim, atingiriam a 
libertação seguindo a trilha ocidental, de acordo com os preceitos do livro dos livros, a 
coroa suprema da Bíblia, o Apocalipse de São João. 

 

NOTICIÁRIO DA S. T. B. 
 

O CASO FAWCETT 
 

É realmente digna de louvor a atitude do filho do Cel. Percival Fawcett, que 
preocupado  em esclarecer o objetivo idas atividades de seu progenitor, escreveu um 
livro para desfazer muitos dos erros que se tem propalado a respeito: Brian Fawcett, há 
pouco  tempo, não reconheceu como autênticos os despojos mortais encontrados no 
Brasil. Também a Sra. Fawcett, em entrevista que concedeu recentemente, negou que 
seu marido tivesse perecido em mãos dos índios, dizendo mesmo quê se “comunicava” 
frequentemente com o Coronel. 

Tais declarações, que poderiam parecer estranhas e fantasiosas, revelem ao 
contrário que a família Fawcett conhece muito bem o mistério do seu desaparecimento. 

A figura do Cel. Fawcett tem sido realmente muito mal compreendida por aqueles 
que o consideram capaz de vir à América apenas em busca de ouro. Conforme o que 
expõe seu filho, esteve o Cel. Fawcett, durante o período de 1906 a 1913, à serviço da 
Bolívia, fazendo demarcação de fronteiras, à margem dos rios Acre, Abuna, Rapinão, e 
Heath, e na região do Guaporé, sendo o primeiro a subir o rio Verde, em 1908, 
encontrando aí as cabeceiras desse rio. Em 1913 começou a explorar por conta própria, 
e subiu um rio ainda sem nome, até a serra dos Parecis, onde entrou em contato com um 
povo que parecia da Idade da Pedra. Durante esse tempo, pouco a pouco, ele foi 
acumulando informações dos índios, lendas, etc., sobre cidades perdidas, até que a 
importância arqueológica de sua descoberta (revelando assim a história antiga do 
continente), converteu essa busca no trabalho de sua vida. Coligindo mais e mais 
informações, de fontes de toda a América – de arquivos governamentais e de 
documentos pouco conhecidos – conseguiu reunir elementos que o ajudaram nas suas 
próprias investigações, em Mato, Grosso, e na Bahia.  

Promete Brian Fawcett no livro que intitulou, “A Exploração Fawcett”, apresentar 
grande parte dos próprios manuscritos de seu pai, bem como diários, e cartas – a maior 
parte inteiramente desconhecida do público. O livro aparecerá sob o nome do pai, salvo 
quanto aos capítulos que ele acrescentará, resultado do que conseguiu, por sua vez, com 
seus 23 anos de experiências na América do Sul e na costa do Pacifico. Brian Fawcett 
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disse que espera publicar este livro no primeiro trimestre de 1952. Ele chama atenção 
para estas palavras de seu pai: “O, que é mister encontrar  não está absolutamente nos 
rios, mas longe deles e além das tribos adjacentes. O fato de ser confusa a etnologia do 
continente, deve-se, principalmente, à circunstância de só terem sido estudadas as tribos 
que vivem nas margens dos rios, e não dispomos de qualquer conhecimento registrado 
da gente realmente interessante que vive em lugares inacessíveis e inexplorados. Eu 
próprio vi alguns destes homens”. 

Damos grande valor às pesquisas de Fawcett, pois nos interessamos por tudo o 
que colabore para esclarecer a origem da Humanidade, de acordo com a própria missão 
da Sociedade Teosófica Brasileira. 

Esta Instituição há muito vem afirmando ter razões para considerar que o Cel. 
Fawcett está vivo, fato este que não pareceria tão estranho se se conhecessem melhor 
certas questões, e se menos crédito fosse dado aos que, ávidos de sensacionalismo, não 
hesitam em anunciar “descobertas” que jamais virão a ser confirmadas. 


