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O TIBETE E A TEOSOFIA 
 

APONTAMENTOS DE UM FILÓSOFO 

 

XVIII 
 

LHASSA 
 

Aos mil metros de altitude, mais ou menos na metade da distância que separa, de 
norte a sul, os dois grandes lagos de Tangri e de Yamdor; à margem direita do, outrora 
fértil, vale de Kyi-tchu (ou rio Kyi, cujo nome faz lembrar o da raça kytchua sul-
americana) 1, nas imediações de uma imponente cordilheira, hoje completamente despida 
de vegetações e sobre o tsi ou colina do Potala (espécie de “Cêrro dos Anjos” matritense 
ou de acrópole grega), estende-se Lhassa, a mais importante capital e cidade do Tibete, a 
Roma lamaísta – para onde convergem tantas aspirações religiosas e exploradoras – com 
seus dez quarteirões ou bairros de Lhassa-Chen, Lu-bu, Ju-tog, Banad-jong, Rama-tché, 
Tsé-maling, Tsé-gyai-ling, Tsé-cho-ling, Parkor e Nord-bu-ling, com seus habitantes 
sempre nas ruas, “alegres e confiantes” – quais cidadãos de simples aldeias – mas onde 

                                            
1
 Não só esse nome, como os traços fisionômicos, etc. entre mongóis e tibetanos, são iguais aos das raças pré-colombianas. Nossos 

próprios índios se assemelham extraordinariamente com aqueles dois povos que, bem se pode dizer, fundem-se em um só. 
Nesse sentido, citaremos alguns trechos da obra do Sr. Nicolas Roerich, intitulada O Coração da Ásia: “Ao falar dos mongóis é preciso 
indicar certos sinais de antigo vínculo étnico entre América e Ásia. Em 1921, ao travar conhecimento com os índios Povos de Novo 
México e Arizona, vi-me forçado a exclamar repetidas vezes: ‘Porém, são verdadeiros mongóis!’ Seus traços fisionômicos, detalhes de 
suas vestes, maneira de montar e até, de suas cantigas, transportaram minha imaginação ao outro lado do oceano. E agora que tive a 
oportunidade de estudar os povos do interior e exterior da Mongólia, fui forçado, ainda, a recordar-me dos índios daquele lugar. Algo 
inexplicável, mas fundamental, que vai mais longe do que simples teorias, une a ambas as nações”. 
E continua: 
“Entre os mongóis ouvi um conto mágico que saía do coração da Mongólia. Relatava, em forma poética, como viviam dois irmãos em 
terras contíguas e quanto se amavam; porém, o Dragão do Fogo agitando-se subterraneamente, fez com que a terra se abrisse para 
os separar. Suas almas aspiravam unir-se. Assim é que, pediram às aves que levassem suas recíprocas mensagens. E agora; 
esperam que as celestiais aves de fogo os conduzam através do precipício, unindo os irmãos separados. Nessa forma poética é 
narrado o fenômeno do cataclismo cósmico, transformado em símbolos pela voz do povo. 
“Tinha eu muitas fotografias dos índios do Novo México e do Arizona. E quando as mostrava em remotos acampamentos mongóis, 
diziam-me: “Porém, estes são mongóis!” Desse modo se reconheciam os irmãos separados!” – Nota do tradutor. 
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o serviço higiênico muito fica a desejar, porquanto, como bons tibetanos, preferem tudo 
fazer publicamente... 

A sagrada colina do Potala, dominando todo o conjunto da cidade e sua planície, 
destaca-se à grande distância, devido à cor avermelhada de seus edifícios e o enorme 
terraço que os sobrepuja. Daí se descortina todo o panorama do vale até as mais 
longínquas paragens do norte, donde se erguem violáceas montanhas, em cujos pés se 
estendem, de um lado, o rio, e do outro, a branca casaria do mosteiro de Sera, há uns 
quatro quilômetros da famosa colina. Ricos edifícios de uma suntuosidade bárbara, onde 
se fez um verdadeira desperdício de oiro, prata e pedrarias, além de curiosíssimos 
frescos chineses, representando deuses e cenas religiosas do velho lamaísmo, abraçam 
a antiga casaria de Lhassa com o cimo do Potala, por escadarias, cuja ascensão é um 
encanto para a vista. Junto ao Potala existe a escola de Djo, como o mais santo dos 
recintos tibetanos, pelo fato de nele serem ensinadas a Magia e a Medicina, mas não, o 
que por medicina do corpo se pudesse entender no Ocidente, mas, por esta outra 
“medicina integral”, que o progresso dos tempos modernos há de fatalmente despertar do 
passado, para a Humanidade doentia de hoje, realizando o ditoso consórcio da galênica-
ciência com a magia-sacerdotal, à fim de que, desde esse dia se possa considerar como 
um só Todo, corpo e alma, demonstrando com isso que, as culpas ou pecados, não são 
mais do que a etiologia mais profunda das enfermidades físicas, e estas, a sugestão 
orgânica de novos pecados, segundo a sábia síntese organo-psíquica, que ainda 
resplandece nos incompreendidos e clássicos tratados de terapêutica oriental, conhecidos 
vagamente na Europa com os títulos de Karaka e Shkruta... 2 

Apesar das amplas estâncias do Djo-kang se elevarem junto à cúspide da referida 
colina, repletas de estátuas de tamanho natural – representando os múltiplos deuses do 
panteon lamaísta – são verdadeiras criptas, por carecerem de qualquer abertura por onde 
a luz possa penetrar, contrariamente às nossas catedrais cristãs que, embora criptas 
também, segundo seu clássico simbolismo, possuem, ao menos, as magníficas e 
misteriosas policromias de seus custosos vitrais. Lâmpadas eternamente acesas, em 
substituição àquelas outras “lâmpadas inextinguíveis” da Magia primitiva 3, iluminam tão 
sombrios recintos, onde as trevas mal irmanadas com a vacilante luz, emprestam 
fantásticas tonalidades à infindável hoste hierática, fazendo lembrar um mundo de mortos-
vivos.4 Sobressaindo entre aqueles personagens do tantrismo “maha-yamista”, ergue-se a 
gigantesca estátua de sândalo doirado, príncipe indiano Sidharta-Sakya-Muni, antes de 
haver alcançado, por seu próprio esforço, a gloriosa iluminação natural de um Buda. O 
Lha-kang, ou “morada dos deuses”, da colina de Djo, é um símbolo de toda a longa 
história religiosa da Alta Ásia, desde o Xamanismo (ou Shamanismo) e a excelsa religião 
do Bon, até o budismo reformado de Tsong-Kapa, através do lamanismo ou “espiritismo 
oriental”, que é, pese ao Buda e seu discípulo Tsong-Kapa, a religião do país. 

 
                                            
2
  A respeito dessas duas sábias enciclopédias médicas, veja-se em nosso livro Hacia la gnosis (2ª  ed.) o capítulo intitulado “O Jayur-

veda bramânico”. – Nota do autor. 
3
 Tais “lâmpadas inextinguíveis” podem ser interpretadas de vários modos, aliás, com sete chaves diferentes, conforme exige a própria 

Cábala. Nesse caso, tanto elas podem referir-se às “chamas da Sabedoria inextinguível”, como ao “candelabro das 3 velas”, 
estreitamente ligado à 21ª  letra hebraica – o SCHIN (3ª  letra-mãe); do mesmo modo que, em sentido mais humano, às misteriosas 
lâmpadas etéricas, que iluminavam as catacumbas subterrâneas e os túmulos faraônicos. Os próprios arqueólogos são unânimes em 
afirmar que “ao darem entrada em tais lugares, notam uma luz violácea, que logo se extingue com a penetração do ar viciado do 
exterior, naquele ambiente repleto de enigmas indecifráveis”. – Nota do tradutor. 
4
 Não é apenas em Lhassa onde existem criptas desta natureza; o fato é frequente em toda Ásia. Em Yun-Nan, província ao sudoeste 

da China, confinando com a Birmânia e a grande Ásia, existe um curioso mosteiro com 500 admiráveis esculturas policrômicas, com 
olhos de cristal, cabeleiras autênticas e vestidas com as túnicas dos “araths” ou eleitos que gozam do Nirvana mais perfeito, prometido 
nos ritos budistas. 
A impressão que tais figuras produzem aos viajantes, é de verdadeiro pavor, porquanto, elas parecem estar animadas por uma vida 
incompreensível, tal como se em seus corpos de madeira habitassem alma e cérebro. 
Em Yun-Nan se conhece essa residência monástica como “o mosteiro dos quinhentos ‘arhats’”. 
Os turistas que o têm visitado dizem a seu respeito coisas estranhas, e até inconcebíveis. Em suas narrações há um misto de 
curiosidade e de terror. – Nota do autor. 
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Ilustração: foto  

Legenda:  

Uma das ruas principais de Lhassa. No último plano à direita, o “Potala”; ao centro, 
a catedral e à esquerda, a “Escola de Medicina”. 

 

Razão porque nas festas inaugurais de todo ano – durante as quais acorrem para 
Lhassa milhares de peregrinos, inclusive, dos lugares mais distantes da Índia, China e 
Mongólia – prega, “apenas, para religiosos”, o excelso Galdenti-pa, o filósofo oficial do 
Tibete, que durante o resto do ano ocupa na lamaseria de Galden, a 30 quilômetros a 
este de Lhassa, o trono de Tsong-Kapa, o reformador. Pelo que se deduz de várias 
lendas relativas àquela estátua, ela não é obra de mãos humanas, mas sim, criada por si 
mesma e vinda pelos ares a Djo, procedente da Índia e da China, tendo feito antes, 
inúmeras profecias, como verdadeiro “terafin” ou oráculo falante, semelhante ao que a 
tradição hebréia atribui a Tarah, o pai de Abrahão, e até, o que a velha tradição caldaica 
por sua vez atribui ao mago comerciante Kutanú, 5 (o Mestre Kut-humi dos teósofos), 
autor do livro do século XIII, antes de J. C., que através de hebreus e árabes, chegou ao 
Ocidente em 1860, com o simbólico título de Agricultura Nabatéa e que foi uma das 
principais bases da magna obra de H. P. B. – A DOUTRINA SECRETA. Aqueles lamas-
mumias dos mais recônditos recintos do Djo-kang, alinhados ao longo das paredes, 
fazem lembrar as múmias de certas criptas astecas, encontradas pelos conquistadores 
espanhóis do México, por sua vez, alinhadas em galerias infindáveis, mas que o 
fanatismo religioso daqueles as fez destruir. 

Contornando a cidade, sob a sagrada colina do Potala, à guisa dessas estradas 
circulares que demarcam o perímetro das povoações, encontra-se um largo caminho, que 
serve de entroncamento às “vias de ferradura” (ou de montarias), que ligam Lhassa, pelo 
Sul, à Índia, e pelo norte, através das solidões herbáceas, à região dos grandes lagos e o 
deserto, à Mongólia, Sibéria, Mandchuria, China e Turquestão. O gigantesco de tudo isso 
– do qual não podemos fazer idéia, principalmente, sem nossas estradas de ferro, pistas, 
estradas de rodagem, etc., – é o secular comércio que por aí se mantém através de 
milhares de quilômetros – embora as surpresas desagradáveis dos bandoleiros de 
estrada – com Chumbi e Darjiling do Sikkim (Índia), com Patua do Nepal e Leh de 
Caxemira; com Davanghiri do Assan (Indo-China), Tat-sienlu do Szechuen (China), 

                                            
5
 Melhor dito, Ku-tami (ou antes, Qu-tamy). Já tivemos ocasião de provar que não existe um só Morya, um Kut-Humi ou Serapis. Tais 

termos não servem para designar uma personalidade, mas uma linha ou categoria de seres elevados. Djval-Kul era um Kut-humi, ou 
antes, um Kut-Humpa, que é o plural do primeiro nome. 
É conhecida no mundo teosófico uma carta de Mohimi Mohan Chattergy, quando em Dargeling. Figura em tal carta o seguinte trecho, 
que vem comprovar tudo quanto acima ficou dito: “Certa vez chegou aqui um tibetano vendedor de bugigangas, o qual veio ter à minha 
porta para oferecer a sua mercadoria. Sabendo eu e demais que Sunduck, pois era este seu nome, pertencia à seita dos Gelugpas, 
fizemos-lhe várias perguntas sobre a existência dos Mestres e de outros Seres, que se dizia, eram dotados de poderes extraordinários, 
etc. Sunduck respondeu que tais Seres existiam e não eram ‘lamas’ comuns, mas muito superiores àqueles. Que a sua maioria, 
habitava as montanhas de Chigatsé, próximo à cidade de Lhassa. E narrou grande número dos seus feitos. Nesse ínterim, alguém lhe 
mostrou um retrato do Mestre Kut-Humi, sem lhe dizer uma só palavra. Sunduck tomou-o em suas mãos, admirou-o por alguns 
segundos e curvando-se, com todo respeito diante do retrato, disse: ‘É um Chohan (Mahatma), muito meu conhecido. Já o tenho visto 
entre vários Ghelungs, principalmente na cidade de Jahantsi, há dois dias de Chigatsé’. Perguntando-lhe como se chamava tal Ser, ele 
logo respondeu – com grande admiração de todos – que ‘eles eram conhecidos como os Kut-Hum-pa’. ‘Mas por que dizeis eles? 
Refere-se a um ou a vários?’ – ‘Os Kut-Hum-pa são numerosos e assim se chamam, porque cada um deles, inclusive seu Guru, tem o 
apelido de Kut-Humi”. 
Não resta a menor dúvida de que, nenhum dos Mestres do início da S. T. de Adyar ousou dar seu verdadeiro Nome, mas sim, o de sua 
categoria ou Linha. Sabia-o H. P. B.? É provável. Mas o fato... é que, de modo algum o souberam até hoje seus sucessores, 
porquanto, continuam sempre chamando de Kut-Humi, Morya, Serapis (esse, então, eles nada sabem a seu respeito), etc., a 
determinados Seres, quando Seus verdadeiros Nomes são bem outros. Sem falar numa certa afirmação fantástica de alguém que já 
desapareceu do mundo, que o “mestre Kut-Humi era um fazendeiro do Tibete”; chegou ao ponto de desenhar sua casa, etc. E muito 
pior! “Que ele vivia com uma irmã (ou coisa que o valha) que fazia saborosos doces”, etc., sem ter a devida “vigilância dos sentidos”, 
para reportar-se a certa carta do mesmo Mestre (Vide Cartas dos Mestres de Sabedoria) onde ele recusava manter correspondência 
com certa dama teosofista, do início do movimento teosófico, “porque sua Ordem lh’o proibia”. Ora, se a Ordem proibia uma simples 
correspondência com mulher, quanto mais... de morar o mesmo com qualquer delas, mesmo que fosse sua irmã ou mãe! E é assim 
que se pensa estar na doce convivência desses Seres, a ponto de se procurar saber (por vozes soprando nos ouvidos)..., “se se deve 
ou não tomar esta ou aquela casa; fazer este ou aquele negócio, etc., etc.” fatos esses que podem cheirar a espiritismo barato e... 
outras coisas mais, porém nunca, à Teosofia, no seu excelso valor iniciático. – Nota do tradutor. 
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Simning da Mongólia e ainda, com Khotan e Kasgar (Rússia trans-cáspia). Na baixada de 
semelhante caminho de circunvolução de Lhassa, donde partem outras gigantescas vias 
repletas dos maiores obstáculos que se possa imaginar, desenrola-se a típica procissão 
do Serpang, como um dos maiores atrativos das festas do começo do ano, festas essas 
mui bem descritas por Alexandra David-Neel, em seu livro tantas vezes referido. Sob os 
auspícios presidenciais do próprio Dalai-lama e partindo do mosteiro de Djo, a 
carnavalesca e supersticiosa mascarada, sai com seus “gigantes e cabeçudos”, 
representando, talvez, os diversos deuses autóctones do lamaísmo, e com suas tornas 
(verdadeiras “fallas valencianas” de artísticas construções em cana e palha, que são 
queimadas sob as aclamações da multidão, tal como em nossa grega cidade do Turia), 
exibe-se, assim, ano após ano, essa reminiscência de ancestral barbaria oriunda daquela 
religião sangrenta dos deuses autóctones, hoje encerrados nas catacumbas de Djo, sob a 
permanente custódia de aterrorizados trapas ou noviços sob pena de maiores 
calamidades para o Tibete – o curiosíssimo ato de magia conhecido por Lud-kong-kyi-
gyalpo ou do “sacrifício do chivo sarnento ou mensageiro”, do qual nos ocuparemos no 
seu devido lugar, como uma das muitas reminiscências ancestrais, que infelizmente, 
subsistem até hoje em vários lugares da Europa civilizada. 

A. Garrigues, seguindo a obra de David-Macdonal Mœurs et coutumes des 
Thibétains (trad. Billot, Payot, Paris 1930) estuda a medicina no Tibete, dizendo acerca 
da escola da cúspide de Chak-pori, fundada sob a proteção dos “Oito Budas Caçadores” 
por Sangys-Gyastho, filho natural de Lobsang Gyasto, o 5º Dalai-lama (1676/1696) que, 
os estudos ali, duram oito anos. Todo doutor é, ao mesmo tempo, lama e qualquer 
culpabilidade, moral ou física, é excluída do médico-sacerdote. 

Como prova dessa misteriosa ligação de tradições tibetanas, que em velhos 
tempos passaram no Ocidente, citemos a que nos refere Alberto Garrigues em seu 
referido estudo: “É conhecida de todos a cerimônia que punha termo aos exames do 
licenciado pela antiga Faculdade de Paris: a cerimônia simbolizava os desposórios do 
candidato com a Ciência médica. Aquele ia ao lado de um companheiro da desposada, 
por um paraninfo (do grego paranynphos, que quer dizer: “ao lado da desposada”), isto 
é, por um Mestre ou Gurú iniciador, dizemos nós. Assim é que, por estranha coincidência, 
quando nos mosteiros tibetanos o noviço ou gesthul, passa a ser aluno ou trapa, celebra-
se uma cerimônia que simboliza o desposório do gesthul com a “igreja ou mosteiro”.6 O 
recipiendário, com um feixe de pequenos bastões de incenso na mão, é conduzido ao seu 
novo lugar por uma lama que, por sua vez, é chamado de “Companheiro da Desposada”. 
Tal instituição de companheiro e filósofo iniciador (“amigo da Sabedoria”, com quem o 

                                            
6
 O fato tem reprodução nos “desposórios das freiras e irmãs de caridade” com o Cristo parcial, ou antes, pessoal. Como se sabe, elas 

se dizem “esposas de Jesus”, que as receberá, dizemos nós, no céu, durante a noite nupcial das eternidades sem conta!... 
Tal consórcio ou “união mística” possui sentido muito mais lógico, para não dizer, iniciático, no da “união da Alma com o Espírito”, 
segundo aquela tão mal interpretada fábula mitológica de “Psiké em busca de seu esposo”; do mesmo modo que na teosófica, do “Eu-
Inferior querendo unir-se ao Eu-Superior”, como a Divina Tríade: Atma-Budi-Manas, ou o “Eu-Consciência Imortal”. O mesmo fato para 
a Teofania neo-platônica, ou da “iluminação do homem pelo Divino”. Sem falar nessas inúmeras lendas (mitológicas ou não) de “certo 
cavaleiro que sai pelo mundo afora, sujeito a mil peripécias, em busca de sua dama”, inclusive, a de “Perseu e Andrômeda”, e do 
próprio São Jorge (que a Igreja copiou da primeira), o qual salva uma princesa das garras de um dragão, que o mesmo abate, 
(segundo pode ser constatado nas imagens expostas à venda, do famoso “Príncipe da Capadócia”). Muito mais poética, para não dizer 
iniciática, é a do tema Wagneriano, ou a de “Lohengrin e Elsa”, sem falar noutros grandes simbolismos que tal “lenda brabantina” (de 
que se serviu o excelso Wagner) possui, embora que velada aos olhos daqueles que só “enxergam a letra que mata”, ao invés do 
“espírito que vivifica”. 
Quanto à do “Cavaleiro da Triste Figura”, que o grande Cervantes idealizou, como crítica às altas Cavalarias de antanho... possui, por 
sua vez, imensos valores iniciáticos, a começar pela do homem vulgar que procura fora aquilo que se acha dentro de si mesmo, 
segundo o aforismo délfico do “Gnosce te ipsum” ou “Conhece-te a ti mesmo”. 
De fato, é dentro, e não fora, onde se encontra a “centelha crística”, (como se a conhece teosoficamente), ou melhor, a Consciência 
Imortal, como a maior de todas as Verdades. Razão porque as iniciações orientais nos ensinam: “quando o discípulo está preparado o 
Mestre aparece”. Mestre esse que não é nenhum personagem barbado e de turbante, como pensa a maioria, inclusive de teosofistas, 
mas o do Eu-Consciência como o Mestre dos Mestres! Contrariamente, viverá sempre o homem (como eterna criança a brincar com 
fogo... e tudo mais quanto queima!...) em busca de uma “Dulcinéia e Toboso”, que logo se transforma em simples camponesa; ou a 
“dar combate a moinhos de vento” e “rebanhos fantásticos” (qual “Cavaleiro de tristíssima figura”), por serem as “ilusões dos sentidos” 
ou de Maia, que se desfazem como simples miragens no Deserto da vida”. Daí, a exclamação do discípulo ao seu pretenso Mestre, 
segundo as escrituras orientais (de que já se serviu alguém para dar como coisa sua...): “Do ilusório conduz-me ao Real. Das trevas à 
luz. Da morte à Imortalidade!” – Nota do tradutor. 
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candidato tem que se casar), é a base da universal instituição dos padrinhos (ou 
testemunhas, dizemos nós) para todos os momentos solenes da vida que, de um ou outro 
modo, simbolizam iniciação. 

 

 

Ilustração:Foto 

Legenda:  

A Galeria dos Budas no mosteiro de Gyang-tsé. 

 

 

MISTÉRIOS TIBETANOS OU ORIENTE E OCIDENTE 
 

Por Lorenzo P. Domiciani 

 

CHIGAT-SÉ e GYANG-TSÉ encontram-se na região do Nyang, distantes quatro 
milhas de seu confluente. E Lhassa – como capital do Tibete – sobre o Kyi, sendo que 
esses dois rios (Nyang e Kyi) são, afluentes do Brahmaputra. Não faltam, entretanto, 
escritores ocidentais – principalmente os que nunca exploraram as regiões tibetanas – 
que confundam as duas primeiras cidades, uma com a outra, devido seus nomes um 
tanto parecidos. 

Na capital tibetana residia o Dalai-lama, senhor dos dois poderes: o temporal e o 
espiritual, isto é, como regente do Tibete, ao mesmo tempo que, sumo-sacerdote do 
Lamaísmo, uma espécie de Papa, para aquela religião anterior ao chamado Cristianismo. 
Por isso mesmo, fazendo lembrar as aspirações vaticanescas de muitos séculos: 
assenhorear-se desses dois poderes... à fim de dominar o mundo, esse mesmo mundo 
que ela, aliás, a seu modo, só o concebe sob o velado nome de “Paraíso terrestre”, 
enquanto o próprio Budismo e as mais valiosas filosofias – principalmente orientais – 
interpretam como o único e verdadeiro lugar, onde a Mônada adquire experiência, através 
de múltiplas encarnações, para não dizer, a Consciência perfeita de sua origem, segundo 
seu próprio significado de Um, unitário, etc. 

Quanto ao Teshu-lama, residia em Chigat-sé, mais conhecida como seu “Retiro 
Privado”. 

Entretanto, os próprios habitantes do Tibete – principalmente os mais cultos – 
sabiam muito bem distinguir um poder do outro, dando ao Dalai-lama, o temporal e ao 
Teshu-lama, o espiritual, não só pelas suas virtudes e grande talento, como pelas 
faculdades psíquicas de que era possuidor. 

Dizem as lendas tibetanas – com o testemunho de nomes insuspeitos, como os de 
Blavatsky, Rev. Huc. David-Neel, Roerich, Ossendowsky e alguns mais – que “ao dar 
entrada o Teshu-lama em seu santuário, todas as lâmpadas se acendiam por si mesmas”, 
sem falar, em fenômenos outros, por sua vez, dignos de causar admiração, 
principalmente a ocidentais, mui longe de poderem descobrir a sua origem. Figura entre 
eles, por exemplo, o acontecido quando o famoso caudilho tibetano foi em visita à Índia: 
perguntaram-lhe “se era verdadeiro tudo quanto se dizia a seu respeito”. 

Sem responder, mas esboçando apenas um sorriso enigmático, o Teshu-lama 
desaparece misteriosamente da presença de quantos o cercavam. Começaram logo a 
procurá-lo por todos os recantos da casa – embora que inutilmente – para depois, 
seguidos pelas vozes que partiam do jardim, encontrarem-no tranquilamente sentado 
debaixo de uma árvore, a conversar com um visitante que acabava de chegar. 
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Mistério muitíssimo mais importante – que só agora se revela ao mundo, por ter 
chegado à ocasião precisa – é aquele que diz respeito, não só ao Teshu-lama e Dalai-
lama, como ao Buda-vivo da Mongólia: 

Comecemos por dizer que, o último (como 31º  da misteriosa categoria dos Budas-
vivos... e dando razão de ser á antiquíssima tradição), desapareceu da Terra no ano de 
1924 (Vide, a respeito, obras de Roerich e Ossendowsky) que, por uma dessas 
coincidências interessantes, foi o mesmo da fundação material da Obra em que a S. T. B. 
se acha empenhada, quando ainda possuidora do nome DHÂRANÂ que, aliás, é ainda 
honrado como título incomparável de seu órgão oficial. 

O Teshu-lama, como se sabe, é logo depois obrigado a fugir para a China, 
enquanto o Dalai-lama – como a própria imprensa o anunciou aos quatro ventos, 
desencarnou no ano transato, embora a política religiosa dos lamas de Lhassa... já o 
terem dado como novamente encarnado na face da terra, o que não passa de um 
“truque”, porquanto, são as próprias tradições tibetanas que afirmam ter sido ele o último. 

Se consultarmos a obra do ilustre escritor e pintor russo, Sr. Nicolas Roerich, cujo 
título é O Coração da Ásia (pág. 77 da ed. Esp.) encontraremos: “O Dalai-lama é olhado 
como a encarnação de Avalokiteshvara e custódio da verdadeira Doutrina do Buda. Ao 
mesmo tempo que se afirma em todo o Tibete uma profecia emanada do mosteiro de 
Tenjye-iing que, o atual e décimo terceiro Dalai-lama será o último”... 7. Interessante 
coincidência ainda, é aquela de ser o Dalai-lama o 13º  enquanto o Buda-vivo era o 31º , 
isto é, os mesmos números cabalísticos ao contrário... 

Essa Trindade enigmática (aí é que está o maior mistério!) – aparte as dissidências 
(maiávicas ou não) havidas várias vezes entre os seus componentes – era o símbolo vivo 
de outro mais importante (mistério) que se passa nos reinos subterrâneos de Agardi (ou a 
AGHARTA, como querem outros), e até, na “cidade de Erdemi”, segundo as tradições 
mongóis... referentes ao “Rei do Mundo ladeado por seus dois Ministros, conhecidos 
cabalisticamente como Mahima e Mahinga, mas cujos nomes (puramente atlantes) são 
bem outros... 8 

Tal fenômeno reflexivo do que se passa embaixo... dava na face da Terra, ao 
Buda-vivo, a representação do próprio Rei do Mundo, enquanto aos outros dois, 
respectivamente, o dos seus já referidos Ministros. Razão das trocas constantes de 
correspondências e... ligações ocultas entre os três, através, de um outro não menos 

                                            
7
 O ilustre escritor russo Sr. Nicolas Roerich, autor de “O Coração da Ásia”, foi o mesmo que encontrou vestígios da passagem de um 

tal Iss ou (Yess) pelo Norte da Índia e oeste do Tibete, inclusive – segundo lhe afirmaram – o próprio túmulo do adepto budista, que 
teve o nome de Jeoshua Bem Pandira, mas que a Igreja e seus prosélitos teimam até hoje em o chamar de Jesus Cristo. Quando 
dessa ocasião, o famoso escritor e pintor russo noticiou largamente o fato para toda parte do mundo, sendo entretanto contestado pelo 
Papa, de que “no Vaticano não havia nenhum documento que afirmasse a passagem do Cristo pela Índia e o Tibete”. Nem outra 
poderia ser a réplica de S. S. porquanto, mesmo que houvesse documento comprovante da descoberta feita pelo Sr. Roerich (e toda 
tradição do norte e oeste tibetano) não convinha à Igreja... a sua confirmação. Seria um “desmoronar de castelos de cartas” 
(“impúberes-psíquicos”) que até hoje preferem o caminho duvidoso ou contrário ao “Fazei por ti que eu te ajudarei”... do pretenso dito 
do maior protagonista do Novo Testamento... Mas, a tradição, que não pode ser apagada, continuará demonstrando a verdade dos 
fatos (senão, os próprios documentos conservados em certo mosteiro tibetano...) de que “houve um tal Iss (ou Jeoshua, etc.) que 
partiu, como Iniciado, do Tibete para ir a outras partes pregar aos homens, mas logo perseguido voltou ao mesmo lugar donde havia 
saído” (e não que fosse crucificado, morto e sepultado, etc., como plágio de certas iniciações antigas, inclusive, egipcíacas de que a 
Igreja se serviu para dar como verdadeiras). Do mesmo modo que, Ele não se deixou imolar estupidamente, como julgam os cristãos 
(segundo se vai ver por mitos e lendas antiquíssimos), o que me nada diminui os seus imensos valores de Iluminado, mas, ao 
contrário, demonstra bom senso e até heroísmo, porquanto, continuar vivendo neste mundo – ao qual foi ele o primeiro a dizer dos 
seus habitantes, “corja de víboras, quando ver-me-ei livre de ti”... é mais do que isso: é sacrifício enormíssimo. Agindo assim, o adepto 
budista – Jeoshua Bem Pandira, estava de acordo com a célebre frase balavatskyana: “Aquele que vive para a humanidade, faz muito 
mais do que aquele que por ela morre”... 
8
 Tais seres eram, ainda, símbolos vivos do Grão-Mestre maçônico entre as 2 Colunas do Templo de Salomão (Jakim e Bohaz), cujas 

iniciais, por sua vez, representam outros tantos mistérios iniciáticos, inclusive, o do próprio nome – Tibete, como país de Bod-Jul (ou 
Yul): o da Confraria Branca dos Bhante-Jaul, na própria Shamballah. E até, dos dois caminhos laterais a Karma (como o central) da 
Vedanta: “Jnana, ou do Conhecimento e Bhakti, ou da devoção (melhor dito, do Amor Universal ou o que deve existir entre todos os 
seres). Por conhecer todos esses mistérios, foi que o Conde de Cagliostro tomou como pseudônimo o de “José Bálsamo”... Além de 
que José ou Josué, é o nome arcaico dos “Iniciados nos grandes mistérios” (daí o de “carpinteiro ou obreiro”, que a Igreja copiou deles 
e da Maçonaria) e Bálsamo, como uma indicação de seu maiávico “métier”: médico ou curador (do físico e do moral, como verdadeiro 
sacerdócio do mundo), pouco importa o gracioso título de “curandeiro, charlatão ou embusteiro” que lhe deram e dão ainda os que 
estão infinitamente longe de compreender qual foi a sua verdadeira missão na Terra. Spiritus ubi vult spirat !... 
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misterioso personagem (por sinal que à frente de um exército de fiéis servidores, qual 
lenda oriental do “Velho da Montanha” com seus auxiliares esparsos por várias partes do 
mundo) conhecido como o Tchen-kung-lama, possuidor de dons psíquicos inigualáveis, 
a ponto de aparecer, simultaneamente, em dois ou mais lugares. Esse seu dom de 
ubiquidade é conhecidíssimo dos tibetanos, que o respeitam e veneram, já tendo mesmo 
chegado ao conhecimento de vários ocidentais, inclusive, do ilustre escritor russo, sr. 
Ferdinand Ossendowsky, autor de “Bêtes, Hommes et Dieux”, que além de ter obtido 
provas insofismáveis a respeito, fez-lhe o mesmo ver seus parentes distantes, dos quais 
desejava o explorador russo obter notícias, porquanto, o Soviet o perseguia tenazmente 
naquela época... 

Dos mistérios tibetanos não foram esses apenas os que presenciou o Sr. 
Ossendowsky. Visitando o mosteiro de Narabanchi-kuri, onde fora recebido 
principescamente, devido aos seus conhecimentos médicos e outros mais, narrou-lhe o 
lama bibliotecário do mosteiro, várias lendas a respeito do Rei do Mundo, inclusive, que o 
mesmo já havia aparecido naquele apartamento onde se encontravam no momento, por 
sinal que tomando lugar em uma cadeira-trono ali existente. E ao referir o fato, o escritor 
russo acrescenta que, no mesmo instante apercebera movimentos no espaldar do referido 
“trono”, além de fugidia silhueta, que se erguia e desaparecia misteriosamente. Esse fato 
comprova o que acabamos de explicar sobre as relações ocultas do Buda-vivo da 
Mongólia com o denominado “Rei do Mundo”; ainda mais, pelo mosteiro de Narabanchi-
kuri se achar sob a jurisdição da cidade de Ta-kuri, (que quer dizer “Cidade do Sol”) como 
residência do famoso e “excêntrico Buda”, segundo o chamam alguns escritores 
ocidentais (recebidos pelo mesmo) querendo apenas julgar um ser daquela categoria, por 
suas maneiras esquisitas e infantis desejos... E muito mais, por ignorarem que naquela 
velha carcaça, que necessitava de “liames” terrenos (qual aeróstato cheio de lastro para 
não se elevar pelos ares), encontrava-se um Ego digno do maior respeito e veneração. O 
termo “excêntrico” não é de todo ofensivo; entretanto, se como profanos o chamassem de 
“deus decrépito”, referindo-se apenas ao físico, acertariam muito mais! Felizmente que, 
tais escritores eram os primeiros a ficar assombrados diante da palpável contradição... (do 
“velho deus em seu crepúsculo vespertino”...), quando no meio de tais “excentricidades”, 
deixava a tudo e a todos, para “ir ouvir as vozes do Alto que o chamavam”, à fim de lhe 
dar instruções e visões, que seus próprios “marambas” dificilmente as sabiam 
interpretar!... 

Pois bem, nesse mesmo mosteiro de Narabanchi-kuri, existe uma valiosa tela com 
a tradicional figura do “Guerreiro branco, à frente de seu exército”, por ser, de fato, o do 
“Kalki-avatara” ou Cavalo Branco... além de mais abaixo, 7 misteriosas figuras, como 
reprodução em miniatura da célebre “Galeria dos Budas”, do mosteiro tibetano de Gyang-
tsé, que publicamos acima deste despretensioso artigo. 9 

                                            
9
 Deixamos para esta anotação o comentário ao clichê que serve de motivo a tão desvalioso artigo. 

É, pois, no famoso mosteiro de Gyang-tsé, onde se encontra – em uma espécie de claustro – a galeria dos Budas, fotografados pelo sr. 
Montomery Mc. Govern, infelizmente mal interpretados por ele com o termo ocidental (e católico-romano) de “abades”, em sua obra 
“Mon voyage sécret à Lhassa”. 

Confirmando a antiquíssima profecia de que o “Maitréia nasceria no Ocidente”, e não no Oriente, o último Buda da galeria do mosteiro 
de Gyang-tsé, a contar dos fundos ou último plano para a frente, possui tez alva, olhos azuis e cabelos loiros, enquanto os demais, são 
todos escuros como os nascidos no Oriente. As nossas palavras encontram aí novas luzes para o mundo: tal Buda (o último) se acha 
cercado por uma ferradura de oiro lavrado e tendo incrustadas riquíssimas pedras preciosas. Tal símbolo, que não foi notado, e muito 
menos, descoberto seu sentido até hoje, principalmente por ocidentais, confirma a tradição trans-himalaia do “Kalki-Avatara” (ou do 
“Cavalo Branco”, que além do mais, representa a “Idade de Oiro” ou “Satya-Yuga”). 

Nesse caso, a tradição, com todos os seus testemunhos insuspeitos, como os que vimos apontando, faz ruir por terra os “inúmeros 
messias” que por aí proliferam, (à parte os que afirmam e negam ao mesmo tempo, que o sejam), porquanto, chamar-se de Satya-
Yuga ou Idade de Oiro à época atual... é o mesmo que se querer chamar a Amor, Verdade e Justiça, de Ódio, Mentira e Injustiça. Sem 
falar em que nenhum sinal astrológico, até agora, deram semelhante indicação. Senão, que o provem os astrólogos de outras 
escolas!... 

A título de curiosidade transcrevemos aqui várias profecias a respeito dessa época, de que se serviram, não só a Igreja romana, como 
várias outras instituições, inclusive teosóficas, que foram de encontro ao próprio termo (teosofia) e as suas prerrogativas ou leis 
sociais, como já foi explicado, inúmeras vezes, pelo Chefe da Obra em que a STB se acha empenhada e o pranteado e incomparável 
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Mestre da Teosofia, que se chamou Mario Roso de Luna, a começar por um artigo que nos enviou, cujo título era: Um moderno Erro de 
Orientação na S. T., o qual foi publicado em vários jornais do Brasil, a começar pelo “O Fluminense”, que se edita em Niterói, capital do 
Estado do Rio (28/02/1929). 

Diz H. P. B. na sua Doutrina Secreta: “Desde o rishi indiano até Virgílio e de Zoroastro à última sibila, todos – desde o começo da 5ª  
Raça (a Ária, da qual estamos na 5ª  sub-raça) profetizaram, cantaram e prometeram a volta cíclica da Virgem (Constelação Virgo e 
não, uma Virgem puríssima, castíssima, como “Regina Coeli”) e o nascimento de uma criança divina, que faria renascer a “Idade de 
Oiro” ou Satya-Yuga sobre a Terra. Logo que as práticas da Lei estiverem na ocasião precisa de terminar o Ciclo da Kali-Yuga ou 
Idade Negra, um Aspecto do Ser Divino que existe em virtude de sua própria natureza espiritual, na pessoa de Brahmã, e que é o 
começo e fim (Alpha e Ômega) descerá sobre a Terra. Ele nascerá na família de Vishnujasha (não como nenhuma família, de fato, 
mas o que o próprio termo simboliza, porquanto se trata do 10º  e último Avatara de Vishnú, como 2ª  manifestação do Logos, ou da 
Trimurti, e se quiserem, da Trindade cristã como plágio das primeiras). Relacionado, ainda, com a 10ª  Sephirot, que é Malkuth ou o 
“Reino”, tal como o “Adveniat regnum tuum” (das prédicas religiosas). Continua a profecia: ... “como um eminente “filho de Shamballah 
(proveniente de Shoma e Allah, ou “a cidade lunar”, “cidade dos deuses”, sem falar no puramente lunar de “Ilha imperecível”... que 
nenhum cataclismo pode destruir, etc.) e Senhor dos Oito Poderes do Yogi. Por seu Poder irresistível Ele destruirá todos aqueles cujo 
mental é voltado à iniquidade. Então, a Justiça se fará na Terra e os que viverem até o fim da Kali-Yuga... despertarão e transparente 
será como o cristal... o mental humano”. 

No final de nossa Raça, diz-se, pelo sofrimento e provas, as pessoas tornar-se-ão mais espiritualizadas. A Clarividência será faculdade 
geral. Os homens assim transformados pela virtude dessa época particular, constituirão, de algum modo, as SEMENTES dos Seres 
humanos (“Muitos serão os chamados... e poucos os escolhidos”, da Bíblia, dizemos nós), os Shitas ou Sobreviventes do futuro 
cataclismo e darão uma outra Raça que, mais de acordo com as Leis Universais, usufruirá das premissas da Satya-Yuga ou Idade de 
Oiro (ou da Pureza). 

Diz-se, com efeito, que logo o Sol, a Lua e os asterismos (os Tiskya) assim como o planeta Júpiter se encontrarem na mesma casa, a 
Idade de Oiro reaparecerá (Vishnú-Purana, IV, XXIV, 220)”. E tal fato já se deu? perguntamos nós... 

Na Mitologia, vemos ORION perseguindo durante 5 anos (as 5 raças já percorridas, dizemos nós) as Plêiades, filhas de Pleiona, que 
lhe escaparam, pedirem a Zeus que as metarmofoseasse em estrelas. Depois de morto Orion, foi transportado para o céu, com seu 
cão sírio e ambos se transformaram em constelações. 

Como se sabe, as Plêiades são Sete, como as Raças-Mães de uma Ronda completa (com as suas 7 sub-raças, cada uma delas), por 
isso mesmo, chamadas de Krittikas ou mães do Kartikeya, o “guerreiro anunciado”, etc. Em grego elas têm os nomes: Elektra, MAYA, 
Taygeta, Alcyone, Selene, Sterope, e Merope. No sânscrito: Amba, Dûla, Nitalni, Abrayanti, Maghâvanti, Varshayanti e Chupunika. Elas 
simbolisam, como já se disse, as mães, amas (ou mamas) MAYAS ou MARIAS do Kartikeya, representado em todos os Budas. Razão 
porque a de Krishna era Miriam, ou mesmo Maya... E o cristianismo logo pensou em uma Maria para o seu Jesus falsificado, 
porquanto, jamais existiu alguém na terra com semelhante nome, conforme já foi exuberantemente provado por inúmeras pessoas de 
responsabilidade moral e intelectual no mundo, por meio de obras volumosas. 

Os egípcios acreditavam que o pequeno (a criança...) Horus, símbolo do Astro-Rei (o Sol), era filho de Osireth e de Oset, cujas almas 
se converteram respectivamente nas do Sol e da Lua, depois da morte desses personagens. Astarté, que é a mesma ÍSIS, era o nome 
da Lua, a qual se adorava na Fenícia sob a figura de uma mulher enfeitada de cornos, para significar o crescente do astro noturno. 
Amiudadas vezes se vê a Maria cristã sobre uma Lua (inclusive a da Conceição, com o pequeno no colo). Astarté levava nas mãos, um 
bastão que rematava com uma cruz e chorava, como Ísis, a morte do Sol velho, seu esposo. Não é Maria, quando pranteia a seu filho, 
a “justa crucem lacrymosa dum pendebat filius”... a herdeira de Astarté e Ísis? 

Veja-se ainda, a rainha do céu (ou “regina coeli”), mais uma vez na antiguidade. Os antigos israelitas chamavam-na de Menia, donde 
se derivou Neomenia, nova lua, que vem a ser a mesmíssima Maria moderna, a mãe do deus encarnado dos brâmanes, a mãe Crisna 
ou Cristen. Em outra seita bramânica, é a Virgem-Mãe do deus Bûta, a Virgo dei genitrix da ladainha de Maria. Frigga, a dama por 
excelência, a rainha das deusas dos Eddas, faz-nos recordar a “regina virginum” da mesma ladainha. 

A Virgem que há de dar à luz – virgem que é ao mesmo tempo mãe (Virgo paritura), lembra-nos, por sua vez, os versículos “mater 
salvatoris, vas honorabilis”, etc., da mesma ladainha. A “velha de oiro” das margens do Obi, que trazia uma criança no regaço, é a 
domus aurea da mesma ladainha (de Maria). Tal origem continua, do mesmo modo, já através de Adonaia (Vênus), mãe de Adonis, o 
deus solar de inúmeros países; ora de Milita (a Vênus assiria), deusa da Natureza; ora de Alilat, simbolizada pelos árabes no crescente 
lunar; ora de Selene, a irmã de Helios, o deus solar grego, ou de Magna Mater, vas honestissimae, purisimae, castissimae, mãe 
universal de todos os seres. E até, como Mater divinae gratiae, causa nostrae lectitiae, vas insignis devotionis, mater admirabilis, 
foederis arca, etc. 

Da mesma maneira que o Sol era Febo no céu; Apolo, na Terra e Plutão nos infernos, a Lua era Febo no céu, mas na Terra, Diana, 
Gea, Gé, Céres, Tellus ou Latona, e nos infernos, Proserpina ou Hecate. 

Como Diana fosse a deusa da castidade, não é de estranhar que a ladainha da Diana moderna a complete como “rainha-virgem” 
(“regina virginum, virgo, virginum”) e se lhe dê o epíteto de castíssima, como lhe arranjou Gregorio I, no começo do século VII, para 
reunir o rito judaico e dos pagãos... no ciclo de seu pontificado. 

A introdução dos ritos (pagão e judaico) no culto cristão – que até então era simplicíssimo, além de encontrar obstáculo imenso no 
paganismo, no concílio que condenou a Nestorio, deu à Maria o título de “mater Dei”. 

Páginas e mais páginas teríamos de encher para provar o plágio cristão de tudo quanto pertencia às religiões antiquíssimas, além de 
lendas e tradições de tempos imemoriais. Daí, a faina criminosa dos jesuítas em destruir todos os livros orientais que lhes caíssem nas 
mãos. E razão de ser de sua “evangelização às Índias”, embora o ridículo a que se expuseram perante os mais doutos filósofos 
daquele País, que é o da origem de todas as religiões e filosofias... do mundo. 

Mui difícil é se querer destruir um monumento erguido há perto de 2.000 anos cujas raízes germinaram profundamente no seio de 
milhares de criaturas, que preferiram seguir às religiões de seus pais e antepassados (de ontem, aliás), a ter de fazer investigações à 
respeito do que está acima de quanto a Humanidade julga ser de primeira necessidade, a começar pelo vil metal, até o que ela 
compreende como Amor, que não passa de sentimento puramente “passional” ou câmico (proveniente do “Kama” sânscrito, cuja 
ressonância... calha bem em nossa língua para o caso...), para não dizer, que é apenas uma satisfação egoísta, por ser puramente 
pessoal. Tais indivíduos amam, sim, a si mesmos, mas não àquela com a qual desejam usufruir “gozos” puramente inferiores. Daí, o 
ciúme, como causa principal da maioria dos crimes, segundo a famosa frase daquele juiz francês: Cherchez la femme, aliás muito mal 
empregada, porquanto, o Cherch’ez l’homme, é complemento do outro; questão apenas de sexo... 

E quanto à nossa crítica aos que seguem fanaticamente esta ou aquela religião, ou mesmo ideal, seja qual for, sem investigações 
próprias, não somos os únicos a pensar desse modo. Todos os Iluminados que a este “baixo ou inferior mundo” vieram... não foi para 
outra coisa, isto é: condenar os erros das religiões, os costumes fora da Lei, além de novas instruções da mesma Verdade (segundo o 
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Rig Veda: “A Verdade é uma só, embora os homens lhe dêem nomes diferentes”) de acordo com a evolução de cada época ou ciclo. 
Na própria Igreja Romana inúmeros foram os que ousaram condenar os erros de sua Igreja: Julio, o africano, que viveu no século III, 
não acreditava na autenticidade da Bíblia e duvidava, mesmo, da existência histórica do Cristo. Um frade do século V, negou 
abertamente que Jesus houvesse existido (questão de nome e das invencionices da Igreja, dizemos nós). O papa João XXIII não 
acreditava no próprio Deus (com certeza, o antropomorfo...). Bonifácio III afirmava que “os evangelhos maiores mentiras do que 
verdades; que a “prenhez da Virgem era absurda, a encarnação do Cristo, ridícula e a transubstanciação uma tolice”; acrescentando 
mais: que “as religiões haviam sido criadas por ambiciosos, para enganar os homens e que eram incalculáveis as somas de dinheiro 
que a fábula do Cristo havia produzido aos padres”. Leão X corroborava nas mesmas idéias. Porém, antes dele, Alexandre VI já havia 
afirmado não ser cristão, nem crer na existência de Deus. Paulo III afirmara que, “Cristo era o Sol, adorado pela seita mítrica, enquanto 
Deus... era o mesmíssimo Júpiter-Amom dos pagãos (Roma perante o século de Carlos von Koseritz, Os crimes dos Papas de 
Lachatre, La Religion de Ibarreta, etc.) 

O grande Frei Domingos Vieira, no seu Dicionário da língua Portuguesa, à pág. 845 – falando do termo Budismo, diz: “No Cristianismo 
existem vários traços do Budismo na sua formação”. 

Com maior clareza exprimiu toda verdade o Pe. Huc. Autor de Dans le Thibet, Dans la Chine e Dans la Tartarie (o que lhe valeu uma 
excomunhão e expulsão da Academia francesa, pelo manejo dos jesuítas), quando diz (à pág. 45 e seguintes do primeiro de seus 
livros): “Por mais superficialmente que se estude as reformas do Tsang-kapa, no culto lamaico, não se pode deixar de notar as suas 
semelhanças com o catolicismo: a croça, a mitra, a dalmática, a capa ou pluvial (que os grandes lamas usam em viagem, nas 
cerimônias fora do templo); o ofício a dois coros, a psalmodia, os exorcismos, o turíbulo ou incensório, sustentado por 5 correntes, 
podendo abrir e fechar à vontade; as bênçãos dadas pelos lamas, estendendo a mão direita sobre a cabeça dos fiéis. O rosário, o 
celibato eclesiástico, os jejuns, o culto dos santos, os retiros, as procissões, as litanias, a água benta. Nós pensávamos que fossem os 
missionários cristãos do século XIV, que aí estiveram, que tivessem levado aquelas inovações. Mas não encontramos, nem nas 
tradições, nem nos monumentos do país, uma só prova positiva dessa influência”... (O Budismo sendo anterior 645 anos ao 
Cristianismo, por isso mesmo, foi este que copiou do primeiro muita coisa que oferece ao mundo como seu, segundo deixa prever o 
mesmo Frei Domingos Vieira, no seu Dicionário da Língua Portuguesa). 

O famoso escritor francês Le Comte de Volney, em sua maravilhosa obra Les Ruines, tratando do Cristo, diz (pág. 63, etc): O 
cristianismo é o culto alegórico do Sol, debaixo dos nomes cabalísticos de Chris-an ou Cristo. E Yesus ou Jesus Cristo é uma palavra 
que significa “conservador”, cuja última sílaba (de Chris-an) lida cabalísticamente, dá o Chris-na, Krishtna ou Krishna indiano, donde 
procede o Christos, filho de Maria, no Ocidente, cujo pseudônimo Yes, significa numericamente 608 ou um dos ciclos solares. E 
Khrysna, dizemos nós, viveu 3.300 anos antes da chamada era cristã). 

Tal nome latinizado com o sufixo us, deu Yes-sus ou Jesus, nome antigo atribuído ao jovem Bachus (Osiris), filho clandestino ou 
noturno da Virgem Minerva. 

Eusébio faz remontar a Moisés, não só o nome de Jesus, mas também o do Cristo, “o Ungido ou Iluminado” (tal como significa o de 
“Buda”, proveniente de Bodi ou “Iluminação”), dizendo: “Moisés foi o primeiro que reconheceu o nome do Cristo ser particularmente 
digno de veneração e celebração”. Ele designa, com efeito, um homem com as funções de grão-sacerdote de Deus, no seu mais 
elevado sentido e o chamou de Cristo. Dando assim a dignidade de “sumo-sacerdote” que, na sua opinião, sobrepujava a todas as 
honras conferidas pelos homens, por sua glória e esplendor, ligando-lhe o nome de Cristo (COM. lev. IV, 16, onde está dito na versão 
grega: ho hiereus ho christos – o grande sacerdote, o ungido). 

O mesmo Moisés, iluminado pelo espírito de Deus, teve também uma presciência muito nítida do nome de Jesus e o distinguiu entre os 
demais. Com efeito, esse nome que jamais fora pronunciado entre os homens, antes da época mosaica, foi dado por Moisés, a 
princípio, ao único homens que ele sabia, seria depois de sua morte chamado a exercer o poder supremo sobre o povo, o que lhe 
daria, portanto, o tipo e o modelo de um Jes-us (ou Jesus). 

Foi então, seu sucessor, que antes era Nave (Num), nome pelo qual o chamavam seus pais, a quem Ele (Moisés) deu aquele título, 
como a jóia mais preciosa e elevada de qualquer diadema. 

E assim o fez, porque este Josué, filho de Nave, figurava o Salvador que, após Moisés e o estabelecimento do culto simbólico por ele 
firmado, deveria ser o único herdeiro do melhor e mais puro de todos os cultos. Foi assim que Moisés conferiu aos dois homens, que 
brilharam por suas virtudes e glória ante todo o povo, ao sumo-sacerdote e seu sucessor, ambos condutores do povo, a honra suprema 
de trazer o nome do Salvador Jesus-Cristo”. Nem podia falar de outro modo Eusébio; mas o fato é que tais títulos não eram de uma 
personalidade, e sim, uma distinção ou grau iniciático... o que aliás ele não compreendeu muito bem. 

E é por isso que se vê (em Hist. da Igreja, I, 3) que o nome de Jesué ou Josué, Jesus, Jasios, Jason, ou pelo menos, a sílaba Yes ou 
Jes, servia sempre para designar na antiguidade, um ser divino. Segundo Virgílio (Eneida III, 168) Jasius é o nome do antigo deus 
itálico Janus, Quirinus (pai Jasius do qual descende nossa raça). Foi daí que veio o nome da mais antiga moeda romana, de bronze, 
as, eis, yes, que traz em relevo o perfil de Jasius ou Janos. 

Segundo a Odisséia, XVIII, 433, Jasius (Jaso) era o nome de um rei poderoso na ilha de Chipre, cujo filho Dmestor é idêntico a 
Diomedes, nome sob o qual os Venetas reconhecem Kronos (Saturno-Janos) e festejado todos os cinco anos em Elis nas ischenias 
(Kronias, olímpiadas). Yshcenos, diz-se, era o amante de Coronis, mãe de Esculápio (Jasom). Yes Krishna é o nome da encarnação 
de Jesnu ou Vishnú, cujo atributo é um peixe (razão do Cristianismo inventar a tal história do “pescador” para Jesus e, até, que o 
mesmo traçara um peixe no chão, quando lhe interrogaram sobre “a mulher adúltera”, etc.), o que faz lembrar que, Josué, é o filho do 
peixe Num ou Nimus, cuja forma primitiva parece ter sido Nin-yes, Jes ou Yes e um dos nomes do Sol. Jesse era o nome do seus solar 
dos slavos do Sul. Jasny, em língua slava, designa o céu luminoso e Yas ou Jas é, ainda, em nossos dias, um nome próprio entre os 
povos da Criméia e do Cáucaso. Segundo Hellanicus, esta palavra  reaparece nos nomes de Osíris (Yes-iris ou Hes-iris) em Hesus, 
nome de um deus dos celtas, em Isskander (que lembra também o de “skandhas” figurando no dos países “escandinavos”...) nome que 
as pessoas davam a Alexandre, o Grande, venerado como “Salvador do Mundo”; nos Yazzyges, Yesyges, Yezides ou Jesides, de um 
povo do sul da Itália, aparentado com os venezianos. Entre os maometanos, esse nome designa um herético. Os turcos o dão a uma 
tribo nômade, que eles detestam. Ela parece venerar Jesus Cristo, mas venera, efetivamente, a Yes-Krishna e se distingue, ainda, dos 
cristãos, como dos maometanos, por todas as particularidades de sua religião. A mãe de todas essas divindades, cujos nomes contêm 
a raiz “Yes”, é uma virgem Maya, Mariana, Maritala, Semiramis, Maria (idêntica a Myriam, como demonstra John M. Robertson em 
Christianity and Mythology, 2ª  ed. 1910, pág. 993), e deve ser, segundo uma tradição parsista, a mãe do Josué mítico. Ela tem por 
atributo a cruz, o peixe ou o carneiro (Áries). Seu festejo é o de Huli ou Yule, da qual César recebeu a sua deificação no templo de 
Júpiter-Amom, o nome de Julus ou Julius. E a história dessa mulher concorda, maravilhosamente, com a de Jesus”. 

Mais ainda sobre o Mito de Jesus: “Hermés diz ao encadeado Prometeu: ‘Não cessará teu tormento até que um deus padeça em teu 
lugar e desça aos tenebrosos abismos do Tártaro’ (Esquilo: Prometeu, 102)”. Na Mitologia grega, tal deus era Héracles, o primogênito 
do Salvador, a quem tomaram por modelo os Padres da Igreja, e de quem diz Luciano: “Héracles não dominou as nações pela força, 
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Falta apenas dizer que, por trás daqueles que se conhecia como o Dalai-lama e 
Teshu-lama, ocultavam-se dois seres misteriosos, que bem se poderia dizer, eram os 
verdadeiros donos ou possuidores de tais títulos. E a prova se encontra em vários escritos 
dos referidos autores, como de outros mais, inclusive o fato de uma comissão de pessoas 
cultas de diversos países, que foram visitar o Dalai-lama e este lhes responder, em suas 
línguas (diferentes) às mais complicadas perguntas que lhe fizeram, porém... “com uma 
voz afeminada, que parecia sair do chão, porquanto, o pseudo-regente do Tibete trazia os 
lábios completamente cerrados... naquela ocasião”. 

O que não resta a menor dúvida – pese opiniões contrárias – é que o Ciclo do 
Oriente – representado por Mongólia e Tibete (este, segundo o significado de seu nome, 
“Telhado do Mundo”), findou com o desaparecimento dos tres misteriosos personagens, 
dos quais nos ocupamos até agora. 

Quem ousaria outrora transpor o colossal gigante de granito, que é o Himalaia, 
como verdadeiro Portal que interdizia aos ocidentais a entrada no misterioso e natural 
                                                                                                                                                 
mas, pela persuasão e Sabedoria Divina (Teosofia). Héracles melhorou os homens, estabeleceu uma religião suave e desbaratou a 
doutrina da condenação eterna, expulsando do mundo inferior a Cérbero (o diabo pagão). 

Do mesmo modo que, se o compararmos ao Cristo bíblico, Héracles ofereceu-se voluntariamente em sacrifício pelos pecados do 
mundo e pôs fim aos tormentos de Prometeu (que, como se sabe, representa a própria Humanidade) descendo aos dois lugares 
inferiores: o Hades (o inferno entre os gregos) e o Tártaro (parte do inferno, onde eram punidos os culpados).” 

Nesse sentido, diz Bart: “Seu voluntário sacrifício augurou o novo nascimento etéreo dos homens... Ao libertar Prometeu e erigir 
altares, constituiu-se em mediador entre as crenças antigas e modernas... aboliu os sacrifícios humanos... Desceu em espectro ao 
sombrio reino de Plutão e ascendeu em Espírito ao Olimpo para se reunir com seu Pai”. Não está tudo isso incluído no Credo 
cristão?... 

Tão difundida estava, na antiguidade, a lenda de Héracles e com tanta fé se lhe tinha, que até os próprios hebreus, erroneamente 
deputados ou tidos como monoteístas a copiaram em suas alegorias, pois, do mesmo modo que se diz que aquele quis roubar o 
oráculo délfico, assim, segundo o Sepher Toldoth Jeschu, subtraiu Jesus do Santuário o Nome Inefável. 

Mais de quatro séculos antes do pretenso nascimento de Jesus Cristo, já havia escrito Aristofanes sua imortal descida de Héracles aos 
infernos, com o côro de bem-aventurados dos Campos Elíseos, a chegada de Héracles, em companhia de Bacho (equivalente a 
Yacchos, Yaho e Sabaoth) a quem recebeu com fachos acesos, emblema da Ressurreição, a nova e luminosa vida nas trevas da 
morte. Nada falta na aristofanesca comédia, até As rãs de quanto sobre a descida aos infernos, relata o Evangelho de Nicodemo. 
São dela os seguintes versos: 
 
“Desperta, acende as tochas... 
porque tu chegas, ó Yaccho 
e em tuas mãos as grandes. 
Ó fosforescente do noturno rito!” 
 
O que se assemelha, de fato, com o que diz Eurípedes, em Héracles, 807: “Héracles saiu das câmaras da terra, da subterrânea 
morada de Plutão”... 
E Virgílio, na sua Eneida, VIII, 274: “Diante de ti tremeu o lago Estigia, e atemorizou-se o porteiro do Orco. Não te pôde amedrontar 
nem mesmo Tifon. Salve, verdadeiro filho de Jové! Glória aos deuses!”. 
E no entanto, os cristãos aceitam como real a descida de Cristo aos infernos, sem advertir ou notar o amálgama dessa crença com o 
mito pagão injustamente ridicularizado por Aristófanes. O Evangelho de Nicodemo, com todos os seus absurdos, leu-se durante muito 
tempo nas igrejas, do mesmo modo que o Pastor de Hermas, posto por Ireneo nos livros autênticos das Escrituras reveladas. 
Antes de terminar esta já longa anotação (pois tínhamos muito ainda que dizer, inclusive sobre as profecias da vinda de todos os seres 
anteriores ao chamado Jesus Cristo, donde a Igreja copiou as suas), vamos transcrever o Pater Noster do Kodisch (hebreu) para que o 
leitor o compare com o cristão (e também auxilie algo aos espíritas, que o aceitam piamente como provindo de Jesus: “Pai nosso que 
estás nos céus. Santificado e louvado seja o nome do Senhor. Governe pronto e em um tempo próximo a casa de Israel. Governe o 
que fez o céu e a terra. Desça a vida do alto dos céus sobre nós. Recebe nossas preces com misericórdia, acolhendo as súplicas de 
todo Israel. O Eterno é que me envia seu auxílio nos dias de necessidade; mantém a paz entre nós e em toda Israel. Que assim seja.” 
O cristão é demasiadamente conhecido para ser aqui repetido. Os grifos respondem pelos comentários que deixamos de fazer. 
“Cristo é Tudo ou Nada”, como já dizia o grande Roso de Luna. Como determinada personalidade, não é coisa alguma. Porém, como o 
Verbo que se manifesta em todas as criaturas, ou antes, (segundo a Teosofia) o princípio Cristo ou Eu-Superior, Atmâ, etc. é TUDO! 
“Deus age em tudo e em todos! O Espírito se manifesta em cada Um. O Espírito é Aquele que dá Sabedoria, Ciência, Fé, dom de 
curar, dom do milagre, da profecia, discernimento dos Espíritos, dom das línguas. É um só e mesmo Espírito que opera em todas as 
coisas (Corinth. XII, 6, 7, 8, 9, 10 e 11).” 
“O Verbo está em tuda boca, em teu coração” (Romanos, X, 8) 
“Vossos corpos são os membros do Cristo. Glorificai a Deus em vosso corpo e em vosso Espírito” (I, Corinth. etc.)”. 
Vê-se, pois, que não possível admitir-se o sentido que os cristãos (desde sua separação com os Gnósticos, de Gnose “conhecimento”) 
dão à palavra Cristo. 
Tal palavra é igualmente o símbolo que exprime em todo ser, a presença de um Raio deste Espírito Universal. A afirmação de que o 
Cristo está no homem, é igualmente anunciada de modo evidente, na seguinte passagem de São Paulo: “Eu estou incumbido de 
anunciar plenamente a palavra de Deus, isto é, o mistério que tem estado oculto, em todos os séculos e que Deus manifestou agora 
aos seus santos, ou melhor, que O CRISTO ESTÁ EM VÓS” (Coloss. I, 25, 26 e 27). 
E isso dizemos nós, porque possuindo cada um o Cristo, em ânsia de salvação, poderá ser levado a efeito em qualquer religião desde 
que se ensine tais verdades, e não por meio de ritos e prédicas externas, ou pagando a outros que façam por nós, segundo disse o 
mesmo São Paulo: “Desde que tal religião se funde sobre a moral, a caridade, a Fraternidade. E isso, porque o Princípio Cristo, o Raio 
do Espírito Universal deve desenvolver-se no homem, até que ele tenha transformado em a natureza perfeita do Cristo” (Ephesus, IV, 
13). 
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Templo dos “Mahatmas” e “naldjorpas”... como fiéis Guardiãs da Ciência Eterna e 
Sagrada? O Tibete de hoje não pode ser comparado ao de quinze anos atrás, quanto 
mais ao de meio século, etc. Qualquer pessoa, desde que esteja munida de um 
passaporte visado pelas autoridades inglesas da Índia, não mais necessitará de se 
disfarçar em lama, como o fizeram o Pe. Huc, Montgomery e outros mais, para não 
passarem por sérios aborrecimentos, inclusive... o de não mais voltarem aos seus países. 
Acontece, porém, que os chamados “mestres tibetanos” aprenderam com isso a se tornar 
mais zelosos das verdades que estavam sob a sua guarda, porquanto, outrora era, de 
fato, uma arriscada prova de iniciação para qualquer... o de chegar até junto de um deles. 
Por isso mesmo, a heroicidade do “discípulo ocidental”, tornava-se outrora, a melhor 
credencial para, depois de algum tempo, ser ele recebido por aquele que deveria ser o 
seu Gurú ou instrutor. 

Quanto à parte da Mongólia... o Soviet incumbiu-se de destruir os obstáculos que 
interdiziam a entrada de estrangeiros nos sacrossantos lugares onde viviam “os Deuses-
encarnados”, embora que a China – conservadora de antiquíssimas tradições... vá 
acolhendo em seu seio, aqueles que ela reconhece como dignos de maiores 
homenagens!... 

Tibete! Mongólia! Por mais que procures hoje encobrir aos olhos profanos os 
grandes mistérios que ainda se conservam em teu seio... as tuas sublimes Luzes já 
banharam as partes do Ocidente, que a própria Lei havia designado como dignas de 
tamanho privilégio, realizando assim a arcaica profecia”, de que o Oriente teria que se unir 
ao Ocidente” (espiritualmente, já se vê). 

A exclamação “swedenborgiana” do Ecce Oriente Lux! pode hoje ser 
correspondida, pela de Ecce Occidente Luz! Tal como o ouroboros (grego), a serpente 
mordeu a própria cauda, pois hoje ninguém pode reconhecer de que lado se encontram 
cabeça e cauda da “misteriosa serpente”, simil daquela antiquíssima, mas desconhecida 
tradição caldaica, do “Dragão Cósmico”, que inverteu as polaridades do mundo!... 

Quando em 1924, ou do início material da Obra, (pois, como se sabe, foi em 1921 
que teve lugar o espiritual, como prova, além do mais, o Governo Supremo da STB 
funcionando em edifício próprio onde se deu tal eclosão) isto é, nos seus tempestuosos 
dias com o nome de DHÂRANÂ 10, chegava-lhe daqueles sacrossantos lugares no 
Oriente, uma Saudação que não podemos deixar de transcrevê-la hoje, para que, além do 
mais, os que acompanham de perto a vida da mesma (Obra) possam, melhor, ajuizar das 
nossas palavras, principalmente, se levarem em consideração os grifos que, mui 
propositadamente, fizemos em tal Saudação, que é: 

 

“Salve Dhâranâ! Rebento novo, mas vitalizado pela uberdade do Tronco 
gigantesco donde nasceste. Vieste do Oriente como uma Rama extensa, florescer as 
mentes dos filhos deste País grandioso, que já tiveram a dita de ouvir o cantar mavioso 
da Ave canora, que lhes segreda internamente amor a todos os seres. Os teus triunfos já 
são cantados em melodiosas estrofes, no grande Concerto Universal da Cadeia 
Setenária (“Os sete Raios de Luz”, a “7ª  sub-raça”, etc., dizemos nós), porque tu, excelsa 
Potência mentalizada por teus grandes esforços, em vibrações conosco, começaste a 

                                            
10

 Nome esse que é até hoje conservado no órgão oficial da STB, como uma Homenagem à primeira Fase de nossa Obra, de cujo 
Nome nos orgulhamos como humildes operários que somos de tão suntuoso quão divinal Edifício, em prol da Felicidade Humana. 
Quanto à substituição daquele nome pelo atual, é assunto já muito discutido pelo Chefe da Obra, além de outras razões que não dizem 
respeito a profanos (segundo o Eskato Bebeloi! do Templo de Delfos...). Se bem que, prefiramos simplesmente o STB, como 
cabalístico dos termos: SERAPIS, TAU, e BEY, que em tradução livre, é: “O Caminho (Tau) por onde marcham os senhores (Bey) da 
grande Obra (de obreiros, ferreiros, “gênios subterrâneos”, etc. como significado verdadeiro do termo “Serapis”). E até: “O Caminho por 
onde marcham os servidores do “SENHOR”... 
Do mesmo modo que se chamava aos membros de Dhâranâ, de “dhâranis”, que significa “Mantrans” recitados ou cantados com o 
auxílio do Mental, para criar determinada coisa. Por isso mesmo, nenhum outro termo mais apropriado para os fundadores da Obra 
grandiosa da “7ª  sub-raça”. 
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dar crescimento nas tuas frágeis hastes, às folhagens verdejantes, onde amarelados 
frutos serão colhidos por todos aqueles que se acham famintos e perdidos na grande 
floresta da vida. E assim, com essas cores do Pavilhão da Pátria de teus filhos, 
também tu, Dhâranâ, terás o teu Hino glorioso, cantado pelos querubins que adejam em 
torno da Silhueta majestosa do Supremo Instrutor do mundo”. 11 

E convém notar, “Instrutor esse que nada tem de comum com os de ‘messiânicas 
missões’ (aparte o pleonasmo, já que “missão vem de messias”, e vice-versa), mas com o 
próprio Planetário que no começo da Ronda impulsionou a Verdade, de tal modo, que Ela 
pudesse permanecer até o fim da mesma (Ronda), guiando os homens para a Meta (final) 
das coisas: A Unidade imperecível. 

Para terminar, transcrevamos, ainda, misteriosa profecia – mui pouco conhecida – 
mas que figura no livro “Cintra Pinturesca”, do Sr. A. R. da Cunha (ed. 1905), por sinal 
que, além de falar de outras coisas interessantíssimas, inclusive, sobre o termo Tagro, 
etc., transcreve, por sua vez, várias inscrições encontradas em Cintra (em uma 
“montanha” nas proximidades do mar), inclusive a que vem muito a propósito para este 
despretencioso artigo, embora que faltando algumas palavras destruídas pelo tempo: 

 

“.............................................. Decretum 

Sibil.... Vaticin... Occidiis (isto é, dizemos nós, Vaticínio de uma sibila sobre o 
Ocidente). 

 

Volventuur saxa litteris et ordine rectis 

Cum videris Oriens, Occidens opes 

Ganges Indus Tagus erit mirabile visu 

Mesces commutabit sua uterque sibi... 

 

Cuja tradução, é: 

 

Patente me farei aos do Ocidente... 

Quando a Porta se abrir lá no Oriente! 

Será coisa pasmosa quando o Indo, 

Quando o Ganges trocar, segundo vejo... 

Seus... (espirituais) efeitos com o Tejo 

 

Mas, perguntarão alguns: Que tem a ver Portugal (o Tejo) com tudo isso, ou 
melhor, com a missão da STB? Não será verdadeiramente Teósofo quem fizer 
semelhante pergunta, porquanto, foram as “mônadas ibéricas” (para o Brasil, as 
portuguesas infundindo seu sangue na nobre e guerreira raça dos tupis. E para as demais 
nações sul-americanas, as espanholas, através das raças autóctones, ou melhor, “pré-
colombianas”, para não dizer, “pré-cabralinas”), que lançaram os alicerces da “7ª  sub-raça 
ária”, cujo Núcleo Espiritual se acha no Brasil, pois além da vastidão do seu território e 
mistérios que o mesmo encerra... possui o nome comprovante de que é nele onde 
mantêm vivas e crepitantes as brasas de Agni, o Fogo Sagrado. 
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 Tal saudação foi publicada no 1º  número desta revista, relativa aos meses Agosto a Dezembro de 1925, ou seja, um ano depois da 
fundação material da Obra. – Todas as notas do autor. 
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Quanto ao termo Tagus ou Tejus, provém (inédito, como quase tudo do artigo, 
aparte qualquer idéia estúpida de “vaidade”) do TAG tibetano, que quer dizer: Montanha. 
E, como todos o sabem, é nas montanhas onde nascem os rios, além de que, sempre 
foram elas consideradas como “lugares sagrados”. Haja visto: Monte Tabor, Gólgota, 
Sinai, Merú, etc., etc. Razão porque foi, também, em uma “Montanha Sagrada” (brasileira) 
onde fez sua eclosão espiritual, a Obra grandiosa em que a S. T. B. se acha empenhada. 

No mais, só resta repetir a tradicional frase tibetana ou do País de Bod-Yul: LHA-
GYAL-LO, isto é, Vitória, os deuses seja louvados!... 

 

São Lourenço, 23 – 03 – 1935 

 

“CONFUSÃO E DÚVIDA” 
 

“É pelo livro e não pela espada com que a humanidade vencerá a mentira e a 
injustiça, e conquistará a paz final da fraternidade entre os povos”. – E. ZOLA. 

Na entrevista que concedeu à “Gazeta de Notícias” de 28 de Abril último, o 
reverendíssimo cônego vigário da igreja do Rosário resumiu, com a epígrafe supra, o seu 
conceito sobre as doutrinas aqui pregadas pelo famoso pupilo de Annie Besant, por ele 
relegado á situação de simples herético perante a intransigente e intolerante comunidade 
católica. 

Nada teríamos a dizer sobre tal acolhimento feito pela ilustre autoridade católica ao 
ex-tutelado da Sociedade com a qual nada temos de comum e que deveria, naturalmente, 
fazer qualquer defesa que se tornasse mister, se os reverendíssimo conceitos não 
tivessem sido extensivos à Teosofia, de um modo geral, muito embora eles claudicassem 
logo à primeira vista, pelo fato de se ter o seu autor confessado, francamente, ignorante 
em assuntos teosóficos. 

Forçoso é declarar categoricamente que, desde que o fracassado messias da S. T. 
declarou, pública e peremptoriamente, não ser um teósofo, na verdadeira acepção da 
palavra, não poderia atingir, de modo algum, à Teosofia qualquer conceito que se 
referisse aos enunciados por ele, proferidos por sua própria conta e sob sua 
responsabilidade pessoal. 

Quem se der ao trabalho de fazer a leitura de todos os números do órgão oficial da 
S. T. B. – a revista “Dhâranâ”, desde o ano de 1925 – verificará que esta Sociedade foi 
sempre contrária a tais intromissões indébitas em torno do termo “TEOSOFIA”, inclusive 
no que se refere à questão “messiânica” do pretenso “instrutor do mundo”, sem falar num 
tal “Catolicismo Liberal”, que vinha aumentar o lastro das religiões existentes no mundo, 
como “duplos véus lançados sobre a ‘Sabedoria Iniciática das Idades’”. 

E agora, deverão compreender os membros da seção brasileira da “The 
Theosophical Society” – para os quais sempre tivemos o maior respeito e consideração, 
como é dever entre todos os seres humanos – a razão da mudança de nossa 
denominação de “Dhâranâ” para SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA, isto é, para 
que em ocasiões como esta, em que se ataca injustamente a Teosofia, pela 
incongruências dos antigos próceres daquela sociedade, virmos de público defendê-la 
enquanto aqueles nobres irmãos preferem o prejudicialíssimo método do “silêncio” para 
todo e qualquer caso, inclusive os que possam prejudicar o próprio Bem ou Felicidade 
espiritual dessa pobre Humanidade a que pertencemos, mui longe ainda de ser banhada 
pelos vivificantes raios do Sol da Verdade! 

Não podemos, portanto, deixar sem a mais cabal contestação a falsa exegese a 
que se permitiu, dentro de sua confessada falta de conhecimentos, o ilustre sacerdote, 
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quando afirma, com a mesma forma dogmática com que fulmina todos os que “fora da 
Igreja Católica não podem encontrar salvação”, que esta mesma Igreja vê na Teosofia um 
fator de anarquia espiritual, que “procura solapar, valendo-se da curiosidade popular, a 
Ordem e a missão social do Estado”. 

Uma tão grave increpação permitiria um revide mais enérgico, se não fora em 
primeiro lugar a inconsciência e inconsistência com que foi lançada à publicidade e, em 
seguida, o contraste que existe entre a intransigência católica e a tolerância teosófica. 

Cumpre-nos, todavia, confessar que encaramos tal injusta imputação como de 
caráter exclusivamente individual, pois somos os primeiros a reconhecer que, entre 
sacerdotes da mesma Igreja católica, existe um grande número que seria incapaz de 
proceder de modo análogo, bastante mencionar, como exemplo, um respeitável sacerdote 
da vizinha cidade de Niterói, que sendo consultado certa vez, por um amigo, à respeito do 
Budismo, respondeu que “todas as religiões são caminhos para se chegar a Deus”. E 
acima de todos, a máxima autoridade eclesiástica, que foi a respeitável figura do Papa Pio 
X, que por ocasião da conflagração européia, lança uma encíclica aos chefes de todas as 
religiões do mundo, “para que intercedessem ao Deus Único, que todas elas adoravam, à 
fim de que fizesse cessar a luta entre os homens”. 

É, pois, toda essa tolerância que nos dá ensejo a que digamos apenas que, 
qualquer das conclusões a que chegou o inconciliável vigário, pode ser desfeita 
facilmente ao menor choque, com argumentos que contenham elementos científicos, 
considerando-se a Ciência como conhecimento já organizado. 

E isso porque Ciência é uma coisa e Religião é outra. Teosofia nunca foi religião, e 
sim, Ciência, ciência profunda, que só é para os que a estudam como origem de quanto 
se queira tomar como verdadeiro no mundo, segundo o afirma o antigo e valioso códice 
indiano intitulado “Rig-Veda”: “a Verdade é uma só, embora os homens lhe dêem nomes 
diferentes”. Por isso mesmo, com a autoridade de ser aquela (a Teosofia) a Fonte de que 
se serviram todos os grandes Iluminados que a este mundo têm vindo, inclusive Jesus, se 
este foi seu verdadeiro nome, como pretendem os leigos em matéria de Esoterismo. 

De fato. Teosofia, não quer dizer – como pensa a maioria – “ciência divina”, e muito 
menos, de “um Deus antropomorfo”, como é o da religião católica, mas “Ciência dos 
deuses, super-homens ou gênios” (como foram Jeoshua ou Jesus, Buda, Platão, 
Pitágoras, Plotino, Confúcio e outros mais)  12 . 
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 Não é de admirar, tampouco, que o reverendo articulista ignore que o Deus de sua religião seja o mesmíssimo Brahmã indiano; 
como por sua vez o Allah muçulmano; o Júpiter-Amon dos pagãos, segundo já o afirmava o papa Paulo III que ao mesmo tempo 
completava: “e Cristo, o Sol adorado pela seita mítrica” (Roma perante o século, de Von Kesoritz), sem falar no que diziam outros 
papas, inclusive, Julio, o africano (século III), “que não acreditava na autenticidade da Bíblia e duvidava mesmo da existência histórica 
do Cristo”. 

Nesse caso, o Deus (Dieu) dos franceses deveria ser outro que não o dos ingleses (God), e assim por diante, já que os cristãos 
ridicularizam o seu mesmo Deus quando se apresenta sob nomes diferentes, inclusive, colocando-O com o título de uma “Cervejaria” 
(Brahmã) ou quando nas “procissões carnavalescas” ou préstitos dos famosos dias copiados das antigas bacanais e saturnais ao deus 
Baco, que hoje se transformou no deus “Momo”... apresenta-se a figura austera do Buda (como se O vê, ainda, em entradas de jardins 
de certos palacetes cristãos) por ignorarem os que assim procedem, a nenhuma diferença entre Cristo e Buda, porquanto o primeiro, 
provém do “Chrestus” grego, que quer dizer “ungido, iluminado”, etc., e Buda, do termo sânscrito “Bodi”, que quer dizer “Iluminação”, 
etc., portanto, um “Iluminado” tal como o Cristo. O erro está em se pensar que, quer um, quer outro termo, serve para designar 
determinada pessoa, quando pertence a qualquer um que haja alcançado a sabedoria e perfeição absolutas. O próprio São Paulo já o 
afirmava que “todo homem pode encontrar o Cristo em seu Eu interno”, a que nós acrescentamos: seja budista, muçulmano, hindu, 
cristão, espírita, teosofista, etc. 

Jesus, “o nascido na manjedoura”, ensinava que se “deveria dar a metade dos seus haveres aos necessitados”. Gotama, o Buda, ou 
antes, “o príncipe Sidharta”, que deixou família e riquezas incalculáveis, para redimir os homens, ordenava que se “deveria distribuir 
tudo quanto se possuísse, entre os necessitados” !... 

Jesus, ou antes, Jeoshua Bem Pandira (“o Filho do Homem”) nunca ensinou que só se deverá amar aos de sua religião ou Ideal, 
principalmente quando proclamava: “Amai-vos uns aos outros”. E muito menos, quando entrando em um templo (pagão, como diria, 
por exemplo, sua reverendíssima) expulsa do mesmo a chibatadas, “os que faziam dali mercado” (“os vendilhões do templo”, bem 
semelhantes a outros de hoje, que “mercantilizam com as coisas divinas”). E chamava a tal templo (pagão) de “Casa de seu Pai”... Que 
dirá a isso o ilustre vigário que ataca impiedosamente aquilo que desconhece! 
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E quando assim afirmamos ser Ciência a Teosofia, não estamos de acordo com os 
que estabeleceram enorme confusão em torno desse Nome inconfundível, por meio do 
que se pode chamar de “maus enxertos” aplicados no corpo virginal da “Sabedoria 
Iniciática das Idades”, mas sim, de acordo com Aqueles mesmos Iluminados, cujos 
ensinamentos foram parciais, na conformidade da evolução humana de seu tempo. 

Os problemas filosóficos da época contemporânea, que analisa, discorre e não se 
convence senão pela lógica dos fatos, não podem mais se restringir a enfatuadas 
explicações dogmáticas, porque não admitem concepções miraculosas que contrariam as 
leis gerais que regem as manifestações dos fenômenos naturais. 

A persistência nos imperativos em que se fundam os credos que o reverendo 
articulista defende, é que produz a decadência das religiões estagnadas que descuram da 
Ciência, deturpando em muitos pontos de seus artigos de fé, apenas sugestivos para os 
débeis mentais (ou “impúberes psíquicos”) que procuram solução fácil e imediata para os 
problemas a que resumem sua inútil existência, falha de qualquer ideal a que possam 
dedicá-la, inclusive quando vai de encontro ao “Nosce te ipsum” délfico, que prova não 
ser por meio de cultos externos que se obtém a perfeição na espécie humana. E até, na 
frase atribuída a Jesus: “Fazei por ti, que eu te ajudarei”... 

Não é, todavia, necessário elevar a questão a planos inabordáveis pelo reverendo 
entrevistado, para tornar inconsequente o seu maldoso aleive; bastando convidar os que 
não conhecem a verdadeira organização da S. T. B. – já que de ser Teosófica, foi incluída 
em tão malfadado assunto – a que procurem ler com atenção os estatutos que a regem 
desde 1924, pelos quais se verifica que, a par da “interdição de manifestações de 
qualquer ação dissolvente de ordem político-partidária”, a benemérita Sociedade 
(genuinamente nacional) a que pertenço, destina-se principalmente a cultuar a 
Fraternidade Universal, sem distinção de raça, crença, casta, etc., além de que tem por 
fim preparar o terreno onde, consoante às velhíssimas tradições, surgirá a raça sintética 
portadora de melhores dias para o mundo. 

Sobre os reais valores de seu trabalho em prol do engrandecimento material, moral 
e intelectual de nossa Raça, numa síntese puramente espiritual, pode-se citar o gesto 
nobre e altamente cívico de um dos governos fluminenses, oferecendo-lhe um grande 
terreno na vizinha cidade de Niterói (onde foi sua sede primitiva) para nele serem 
edificados hospitais, escolas, etc. Se não houve, entretanto, possibilidade de levar avante 
tão grande empreendimento, não foi apenas por ter a mesma de mudar sua sede para a 
Capital, mas também, por não possuir recursos suficientes, nem coragem bastante para 
aplicar certos métodos em voga, como por exemplo, o das esmolas em sacolas pelas 
ruas da cidade e outros tantos parecidos... 

                                                                                                                                                 
Quão diferente o gesto de alguns de hoje, como so de Jesus, o Cristo, Gotama, o Buda, Paulo, o Teósofo, na extensão da palavra, 
para não dizer “o Iluminado”, o “Super-Homem”, Semi-deus, gênio, Homo-Sapiens, etc., etc.! à parte a preferência que se prefere dar, 
por exemplo, ao “puramente místico Pedro”, em lugar do excelso ou divino Paulo! 

Ou então, aqueles dois bispos de religiões diferentes (um católico e outro protestante) que além de serem amigos, um deles ao morrer, 
o fez nos braços do outro! Isso sim, é que se chama um gesto da mais pura cristandade ou perfeição absoluta, ao contrário de se 
querer infamar, e até, instigar a Força material ou “Poder Temporal” contra o verdadeiro “Poder Espiritual”, que poderia pertencer a 
quantos soubessem compreender o verdadeiro sentido da palavra “AMOR”, através do mais sublime de todos os Ideais, que é o da 
“Fraternidade Universal da Humanidade”, sem distinção alguma. 

Infelicíssimo, portanto, o gesto de quem não compreendendo os preceitos cristãos de sua própria religião, agiu com um duplo sentido, 
quando afirma que “a Teosofia procura solapar, valendo-se da curiosidade popular, a Ordem e a missão social do Estado”. Muito pior, 
sem conhecimentos bastantes para semelhante ofensa... e esquecendo que nunca o Brasil necessitou dos bons ofícios de quantos 
defendem as sãs doutrinas do Espiritualismo (seja qual for a maneira pela qual o mesmo se manifesta), do que na presente época. 
Contrariamente, somos nós que temos o direito de lembrar ao dito reverendo o que já temia o grande cabo de guerra que se chamou 
Floriano Peixoto, quando dizia que “no Brasil só temia uma guerra religiosa”. E esta, como outra qualquer, pode sua reverendíssima – 
como o único dentro de sua religião, capaz de semelhante acusação aos Teósofos brasileiros, sejam quais forem, ficar ciente de que 
aquela jamais será instigada por quem defende – “por atos e palavras” – o maior de todos os Ideais, que é o da “Fraternidade 
Humana”. Além de que, como já foi dito no texto deste artigo, na parte que nos toca, desde o ano de 1924, ou da fundação da S. T. B., 
não temos feito outra coisa senão trabalhar, à medida de nossas forças, em prol da grandeza material, moral e intelectual da Pátria 
Brasileira. – Nota da Redação. 
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A revista social foi sempre distribuída gratuitamente e suas sessões públicas 
regurgitam, até hoje, do que de mais culto possui a sociedade carioca e fluminense, 
principalmente, na parte de seu programa educacional que diz respeito ao estudo 
comparado de religiões, filosofias, ciências, etc., dado o fato de ser a S. T. B., uma 
“Escola de Iniciação Filosófica”, ou antes, Teosófica, como origem de todas as religiões, 
filosofias e ciências existentes no mundo. 

Seja-me permitido, finalmente, lembrar aos que desconhecem suas tradições de 
Norte a Sul do País, que uma de suas Lojas ou Ramas, foi “reconhecida como de 
utilidade pública, não somente pelos benefícios que vem prestando à infância estaduana, 
como também, pelos próprios Ideais da Sociedade, serem do mais acrisolado civismo e 
mais pura espiritualidade”. 

 

Tollitur quaestio! 

EDUARDO C. DE FARIA 

Membro da Diretoria da STB 

 

 

 

EXPEDIENTE 
 

AOS NOSSOS LEITORES 

Enquanto não for tomada uma resolução mais lógica e definitiva, sobre a melhor 
maneira de se grafar o idioma nacional, esta revista – sob pretexto algum – deixará de 
usar a ortografia aprovada pelas duas Academias: Brasileira de Letras e Ciência de 
Lisboa. 

Aproveita o ensejo para renovar seu Aviso feito em número atrasado, de que são 
responsáveis diretos pela revisão, paginação, colocação de clichês e tudo mais 
quanto faça parte dos artigos publicados em cada número, seus autores e tradutores. 

A S. T. B. assume a responsabilidade de tudo quanto for expendido no seu órgão 
oficial, mesmo porque, além de não aceitar artigos de pessoas estranhas à Obra em que 
se acha empenhada, repele os de seus próprios membros, que não estejam dentro do 
Programa social, cuja síntese é publicada na capa interna de todos os números. 

 

CONFERÊNCIAS PÚBLICAS 

A Sede Central da S. T. B. acaba de fazer aquisição de uma lanterna “Zeiss”, à fim 
de ilustrar as suas conferências públicas com projeções luminosas. Esse processo – hoje 
adotado por todas as Academias e Universidades do mundo – concorrerá, doravante, 
para que os ensinamentos teosóficos (no seu verdadeiro sentido filosófico e científico) por 
ela ministrados aos seus sócios e demais pessoas que se interessam por sua nobre e 
elevada missão, tornem-se mais compreensíveis além de atraentes às suas sessões. 

 

TRABALHO DAS LOJAS DA S. T. B. DURANTE O ÚLTIMO TRIMESTRE 

A “Sociedade Teosófica Brasileira” realizou, durante o último trimestre e através de 
suas duas Ramas da Capital – MORYA e KUT-HUMI – as seguintes conferências 
públicas: 

– Símbolos, ritos e tradições indianos; 
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– Artes e religiões da Ásia; 

– Religiões e artes na Grécia; 

– Sobre a harmonia e escultura grega; 

– Tradições atlantes e autóctones da América do Sul; 

– Caracteres das Artes Pré-Colombianas, Ritos Teofágicos, símbolos e 
linguagens. 

Nesse mesmo período de tempo, como de costume, foram dadas aulas esotéricas 
aos membros das referidas Lojas ou Ramas da S. T. B. 

Quanto à “Loja Hilarião”, que funciona em Belém do Pará, continua no seu glorioso 
afã de espalhar a “Semente Bendita” da Sabedoria Iniciática das Idades pelos sedentos 
de Luz, que os há naquela privilegiada cidade do Norte Brasileiro, em número avultado. O 
mesmo acontece com a “Liga da Bondade Helena”, rebento prodigioso daquela Rama da 
S. T. B. Sua digna e ilustre Presidente – que é a mesma da referida Rama ou Loja, a Sra. 
Gracilia de Bittencourt Batista – continua a prodigalizar aos seus diversos Pupilos – com o 
carinho e bondade, que são o apanágio de seu espírito esclarecido – todos os 
ensinamentos possíveis aos que começam a palmilhar a iniciática Vereda da Vida. 

 

ÚLTIMA HORA 

Em vista do número atual de “Dhâranâ” se ter demorado no prelo, fomos obrigados 
a noticiar as modificações que se deram nas Diretorias da Matriz e da “Loja Kut-Humi”, 
conforme se poderá verificar no respectivo lugar (capa interna) que trata do assunto. 

No próximo número, então, publicaremos os novos Estatutos que vão reger os 
destinos da S. T. B., os quais foram lidos e aprovados na Assembléia geral de 17 de Abril, 
como assunto, portanto, que diz respeito ao novo trimestre. 


