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O TIBETE E A TEOSOFIA 
APONTAMENTOS DE UM FILÓSOFO 

 

Pelo Dr. ROSO DE LUNA 

 

Ilustração: Fotos  

Legenda:  

O último “Dalai-Lama” e o “Trachi-Lama” (ou antes, Teshu-Lama) – Formavam ambos as 
Colunas Laterais (ministros) do Buda-Vivo da Mongólia, na “tríplice representação” 
(terrena) do “Rei do Mundo” e seus dois Ministros em “Shamballah”. Hoje, com a fusão do 
Oriente com o Ocidente, as coisas mudaram por completo... 

 

XXIV 
A RELIGIÃO DO BOM E A PRIMITIVA SABEDORIA 

 

Ao começar o exame das múltiplas modalidades religiosas do Tibete, defrontamo-
nos com assuntos tão novos quão estranhos, que hão de, fatalmente, chocar-se com os 
preconceitos científicos e religiosos do Ocidente, o que nos obriga a invocar, como 
justificativa, a famosa frase de Tyndall: “Escolho a nobre conduta de Emerson, quando 
depois de várias desilusões, exclama: “Desejo apenas a verdade! O prazer do verdadeiro 
heroísmo penetra no coração daquele que, em realidade, é capaz de afirmar tal coisa”. Do 
mesmo modo o famoso dilema de Max-Nordau em O Mal do Século: “Quem melhor 
cumpre seus deveres e se torna de maior valor para a Humanidade? Os egrégios 
investigadores que, depois de melhorarem e se tornarem nobres, procuram melhorar e 
enobrecer a Humanidade? Ou os empreendedores e práticos que a enriquecem e 
vigorizam? Ambos são, com efeito, necessários, porém, se intuitivamente os 
examinarmos, o vigor dos últimos provêm dos primeiros. Preferiu Jesus a contemplativa 
Madalena à ativa Marta... 

“A religião budista-lamaísta, diz a Enciclopédia Espasa, acha-se desenvolvida pela 
maior parte do Tibete. Porém, ao seu lado existe uma outra religião que predomina em 
certos lugares: a religião Bonpa, Boa-ho ou Bonchos, que é muito mais antiga e que o 
Ocidente bem pouco conhece. Proveniente do primitivo Chamanismo, que persiste ainda 
em certas tribos selvagens mongóis e tibetanas (Móssos) das montanhas do norte do 
este, tal religião não foi definitivamente organizada até o momento da introdução do 
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Budismo, contra o qual lutou por muito tempo, e donde apesar disso, copiou grande 
número de práticas. Hoje as duas religiões vivem pacificamente uma ao lado da outra; a 
religião do Bon possui grande número de adeptos e ricos conventos nas províncias 
centrais de Ui e de Tsang, enquanto que, a lamaísta desenvolvida nas províncias do 
Oeste e do Este, e mesmo fora do Tibete, na Mongólia e na China; sendo que, na 
penúltima bem se pode dizer, era a sua verdadeira sede oculta, com representação dual 
através das duas tradicionais figuras tibetanas: o Dalai-Lama (que passava por ser seu 
Sumo-Pontífice, além de Chefe ou dirigente do Tibete) e o Teschu-Lama, cujos poderes 
psíquicos, conforme já dissemos em outro capítulo, sobrepujavam o do anterior (o Dalai-
Lama). Assim sendo essas duas tradicionais figuras tibetanas, consciente ou 
inconscientemente, pouco importa, Colunas Vivas ou Ministros do Buda Vivo da 
Mongólia, como o Representante único na Terra, de uma outra Figura de maior vulto 
espiritual, conhecida nas escrituras transhimalaias, e até, indianas, como “o Rei do 
Mundo”. 

A religião Bon é designada, algumas vezes, como “a Seita dos Negros”, para 
distingui-la dos lamaístas “amarelos” e dos “vermelhos” dissidentes 1. Essas divisões, que 
muitas pessoas julgam provenientes das cores de seus hábitos, não são de fato 
apontadas desse modo, pois que ainda são vistos sacerdotes do Bon vestidos de 
encarnado. A criação da religião Bon-pa se atribui a Gsen-rab (Shenrab), que é 
venerado tal como o Buda. Na tradução dos livros sagrados do Bon, levada a efeito por 
Sarat-Chandra-Das (Journal of Asiat Soc. Of Bengal, Calcutá, 1881/1882) encontram-se 
detalhadas notícias sobre a origem dessa religião tão pouco conhecida, cuja, deveria ter 
nascido no século V antes da era cristã, no país de Shang-shung, que não deve ser 
confundido com o cantão desse mesmo nome, situado ao N. O. de Lhassa, pois que, tal 
nome designa o Guge ou Ghuge e o Kumaúm superior. Segundo tais livros, a doutrina foi 
definitivamente formulada no século III (a. Cristo), por sacerdotes provindos de Caxemira, 
de Dusha e de Shang-Shung. Porém, tudo isso não passa de vagas tradições. O período 
verdadeiramente histórico daquela religião começa no momento da introdução do 
Budismo e a continuação da luta entre as duas religiões foi quando a do Bon viu seus 
dogmas definitivamente formulados, na época em que saiu vitoriosa e quando seu chefe 
Glang-Dharma (908 a 1013) expulsou os budistas tibetanos por algum tempo, do Tibete... 
Essas lutas acontecem por toda a parte, porque delas nasce o equilíbrio perfeito das 
coisas. São as havidas entre “lunares e solares”... e até, entre Brancos e Negros como o 
próprio Bhagavad-Gîta no-las aponta, de modo insuperável, embora que, para ser 
interpretado por aqueles que não se deixam levar pela “letra que mata, e sim, pelo espírito 
que vivifica”... 

 

Ilustração:Foto  

Legenda: 

                                            
1 A verdade, porém, é que tanto a religião do Bon (espalhada entre “tribos selvagens”) e vermelhos, por suas práticas inferiores, ou 
não condizentes com a evolução alcançada pela humanidade, podem ser chamadas de Magia Negra, pouco importa se trabalhem, 
conscientemente ou não, para o Mal, pois que, implicitamente se acham dentro do Mal. Enquanto o “Lamaísmo”, principalmente, o 
atual, com pequenas diferenças em matéria filosófica, igual ao Cristianismo de hoje, nas suas várias ramificações. Por isso mesmo, 
“Magos cinzentos” ou uma fusão entre as duas espécies de Magia: Branca e Negra. E isso porque a Verdade, propriamente dita, se 
acha encoberta por todas essas defeituosas facetas. Verdade essa que, pode ser chamada de Bodismo com “o” e não com “u”, por ser 
muito anterior ao Senhor Gotama, o Buda; do mesmo modo que não foi Aquele quem fundou o Budismo no mundo; como não o foram 
para as demais religiões correntes, os grandes Iluminados que a este mundo vieram em missão especial. O próprio Roso de Luna já o 
dizia, quando teve de combater o “messianismo besantista leadbteriano”, mui natural à decadência de um ciclo, como é o atual: 
...”nenhum d’Eles fundou a religião confessional que se Lhes atribui; quem logo fundou todas elas foi o imperialismo de seus pretensos 
discípulos que, escravos do inerte dogma que criavam, esqueceram que, “religião” não é “crença”, e sim, uma dupla ligação de 
fraternidade entre os homens, segundo a sua etimologia latina. Imperialismo psíquico, pois, sucessor fatal de todo imperialismo físico. 
Ao império romano sucedeu o imperialismo psíquico papal; ao império físico espanhol, o imperialismo psíquico jesuíta, etc.”. 
Por esta mesma revista já temos explicado, várias vezes, o significado dos termos: Bodismo, Cristianismo, etc., do mesmo modo que, 
os inúmeros plágios da Igreja, de várias passagens de antigas religiões, mitos, lendas e tradições, embora que tidos por ela como 
“época do paganismo”. – Nota do tradutor. 
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O mosteiro de Tachiding, no Himalaia, construído no lugar onde o célebre “yogi” 
tibetano Lhatsumpa, fundador da seita do “Grande Acabamento”, parou para pregar 
quando chegou ao Tibete. Aí são vistas as tradicionais bandeiras tankas, contendo 
inscrições sagradas, principalmente o “Om-Mani-Pad-Me-Hum”. 

 

Entre os objetos sagrados e nos livros dos sacerdotes Bon, o símbolo chamado 
ghyundzun – que não é outro, senão, o da SVASTICA hindú, embora que os garfos 
virados em sentido contrário aos desta, porquanto os do Bon fazem girar seu “moinho de 
preces”, da direita para a esquerda (tal como os lamaístas vermelhos), ao invés de, da 
esquerda para a direita como o fazem os lamaístas amarelos 2. Os Bon adoram a 18 
divindades 3 principais, cujas mais conhecidas: os maus espíritos (preto e encarnado ou 
tamásico), o demônio-serpente e, sobretudo, o “deus-tigre” ou do “fogo ardente”, 
demônio-mensageiro Rghyalpa, que se identifica com a divindade Kye-pang de Lhassa, 
cuja boca se acha tapada por largas cintas ou faixas. E tudo isso, ainda, relacionado com 
a tradicional encarnação da “deusa-porca” (Indra-Deva, Dharma-Borma, Tsing-Kulig e 
quantos outros nomes se procuram dar a esse aspecto feminino sombrio da própria 
divindade, acompanhando a masculina, numa forma dual caótica, para o equilíbrio já 
apontado pela própria Cábala, no seu “Daemon est Deus Inversus”...) 

A literatura Bon é pouco conhecida; a maior parte de suas obras mais parece plágio 
dos livros budistas, especialmente do Kakgyur ou Dandjus. A fórmula sagrada dos 
budistas (OM-MA-NI-PAD-ME-HUM) é substituída pelos do BON por outra de “Sete” 
sílabas (MA-TRI-MON-TSE-SA-LA-DZUNG) cujo verdadeiro sentido preferimos silenciar... 
O fato é que, os mais famosos autores europeus confundem a cada passo os “Bon-pa 
com os lamaístas vermelhos”, (cuja confusão, dizemos nós... em nada perde o mundo, 
pois que bem a ambos fica o velho adágio popular: “Deus os fez e o diabo os juntou”. Ou 
então: “tal pai... tal filho”, etc.) 

Na passagem transcrita da enciclopédia jesuita espanhola, existem vários conceitos 
que merecem corrigenda, no que diz respeito ao nosso “iniciático Triângulo”: a História 
não indica que a base daquele “triângulo” quando invertido seja, simbolicamente, 
constituído pelo “sha-manismo” primitivo, impropriamente denominado cha-manismo, ou 
seja, a Primitiva Sabedoria, hoje perdida ou oculta para o mundo profano, mas que, pelo 
estudo Teosófico4 se procura atualmente restaurar. Semelhante nome provém de dois 

                                            
2 Inúmeras vezes temos apontado “o símbolo adotado hoje pela Alemanha, depois que a dirige o sr. A. Hitler”, como o da “Involução” e 
não, da Evolução, pois não se trata da Svastika, como julgam aqueles que a escolheram, e sim, da Sovastika, tida por Jainos e 
Budistas, como fatal, maléfica, etc. Razão porque gira em sentido contrário. 
O “Triângulo”, por sua vez, quando de vértice para baixo, e não entrelaçado com outro de vértice para cima, é símbolo de Magia Negra. 
Por ignorarem tal coisa, muitas associações o adotam, como por exemplo, a “Associação Cristã de Moços” (“The Young Man Cristianity 
Association”). E muito pior, de cor encarnada ou tamásica, como a mais densa ou inferior das 3 qualidades de matéria. Chamamos a 
atenção dos nossos leitores para as págs. 529 e seguintes do penúltimo número desta revista, onde fazemos desenvolvido estudo 
sobre essas 3 condições de matéria, no desenrolar de nosso humilde trabalho intitulado: QUE É INTUIÇÃO? – Nota do tradutor. 
3 A lâmina “18” do Taro, entre as suas 7 chaves interpretativas, como sói acontecer com tudo quanto possui caráter secreto ou velado, 
relaciona-se astronomicamente com a LUA. Assim, não é para admirar que a religião do Bon, em decadência, adore a “18” divindades, 
como puramente lunares que são os seus adeptos, ou antes, seres que, ainda na Terra, possuem vestígios da cadeia “lunar”, ou 
aquela donde procedemos (por ser anterior à atual). Nota do tradutor. 
4 Estudo teosófico verdadeiro, já se vê, porquanto, de “enxertos e aberrações teosóficas, muitas delas prejudiciais à própria evolução 
humana”, as livrarias estão cheias. Sem falar nos do Ocultismo vulgar, ou degenerado, melhor dito, Ciências Ocultas, pois que, 
Teosofia e Ocultismo são uma só e mesma coisa. Um Teósofo pode deixar de se intitular ocultista, pois já o é de fato. Outrotanto 
não acontece com o ocultista que não se disser Teósofo; não passa de charlatão vulgar... H. P. B. e o mesmo Roso de Luna já 
haviam divulgado a diferença entre Ocultismo e Ciências ocultas ou as praticadas pelos “charlatães” de todas as épocas, ou 
sejam: os que fazem profissão de tais ciências, onde estão, por exemplo, incluídas a Astrologia, a Quiromancia, a Frenologia, 
etc, etc, régios atributos dos verdadeiros Adeptos e quantos Eles tomem como seus discípulos, por isso que, capazes de 
produzir fenômenos verdadeiros, mas nunca, em detrimento do próximo, o que é desde logo considerado: obra de Magia 
Negra. Razão do dito de H. P. B.: “Entre a mão direita e a esquerda existe um tênue fio de teia de aranha”. E como se sabe, a 
“esquerda” ou lunar pertence aos “membros da Fraternidade Sombria”, também chamada de “Mão esquerda”. Ridícula, pois, 
uma nova teoria ocultista que acaba de aparecer por parte de uma senhora, bem estranha, aliás, autora de um livro intitulado 
“O Segredo da Esfinge”, onde – além do que de imoralíssimo no mesmo se encontra, ou uma “apoteose ao Sexo”, a autora diz que 
o “verdadeiro lado espiritual é o esquerdo”, contrariando assim, os conhecimentos mais antigos da Magia Real ou Doutrina Secreta. 
Melhor seria que ela jamais houvesse escrito tal livro, que só por si define a insanidade mental e moral de quem o escreveu, a começar 
quando a autora compara o triângulo invertido ou região pubiana, na mulher, com... a entrada da Esfinge, por onde passamos todos na 
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termos: “Sha e Man” com o verdadeiro significado: “Homem real” (Regio homem, etc.); ou 
antes, “Homem Solar ou Superior”, em suma: Mahatma ou “Grande Alma”, Jina, Gênio, 
Super-Homem, etc. E a quem os demais homens (humanidade vulgar) deveriam chamar 
de “Mestre”, por sua vida e conhecimentos de origem superior. 

Porém, o SHA-MANISMO, como religião Solar ou Primitiva da Natureza e do 
Espírito, acabou por se degenerar, após longos anos de deturpações, chegando aos mais 
abjetos abismos da Magia Negra, constituindo, portanto, o que hoje se conhece por CHA-
MANISMO, através de seu macabro cortejo de práticas perversas, sacrifícios de animais 
(e até de seres humanos...) e quanto seremos obrigados a examinar mais adiante5. 
Degenerescência essa que arrastou, por sua vez, os primitivos e transcendentais 
conceitos provindos dos grandes sábios que os doutrinaram, como fossem, Padma-

                                                                                                                                                 
vida (ou algo parecido, que preferimos não guardar de memória, para não toldar as vibrações superiores que procuramos manter no 
escrínio de nosso cérebro). E como essa “pobre senhora” queira fazer-se passar pela “encarnação da própria Esfinge”, aconselhamo-
lha que, doravante seja uma esfinge de modo integral, a começar pelo seu “silêncio ou mudez”. De um crítico de tal livro, já ouvimos o 
interessante calemburgo: “Se não és... finge que és”. Não estivéramos num “fim de ciclo apodrecido e gasto!” para admirar, sim, 
associações que se dizem de “caráter teosófico”, darem crédito e valor à autora de semelhante livro que, além do mais, teve o 
ingratíssimo papel de estabelecer confusão no mundo verdadeiramente ocultista ou teosófico. Sabem lá os deuses porque razões!... 
Façamo-nos também, “Esfinge”, porém, através do “silêncio”... do muito que tínhamos para dizer a seu respeito, isto é, de semelhante 
obra, a menos que “a reivindicadora das teorias krishnamurtianas” ouse retrucar esta rapidíssima crítica do que consideramos 
prejudicial ao nosso próprio Trabalho em prol da educação física, moral e intelectual de nossa Raça. Por isso que, um crime de lesa-
Lei que rege os destinos de homens e coisas. Nesse caso, se tal acontecer, ver-nos-emos obrigados a apontar, da primeira página à 
última daquele referido livro, seus erros, contradições palmares... e quanto o genial polígrafo e cientista espanhol – Dr. Mario Roso de 
Luna – denominaria de “Aberraciones psiquicas del Sexo”... Nota do tradutor. 
5
 O Tibete é algo parecido com o mundo Astral, psíquico ou “lunar” – já que o próprio “deserto de Gobi reproduz geograficamente a 

parte lunar voltada para a Terra. Para os seres mais evoluídos, conserva ele em seu seio o enigma indecifrável (para profanos, ao 
menos...) dos reinos subterrâneos da Agartha, donde resplandece Shamballah, a cidade dos deuses, a “Ilha Imperecível”, pois, 
nenhum cataclismo a pode destruir, principalmente no que, até o ano 1924 condizia com os valores espirituais do Oriente; como 
também, de seus Mahatmas, Gênios ou Jinas, Goros, Budas vivos, etc. Porém, para os de pouca ou nenhuma evolução, é “a 
armadilha psíquica ou probatória”, principalmente para os de visão puramente dessa natureza, que tomam “Magos Negros ou Dugpas’, 
como Mestres ou Senhores de Sabedoria”, para não nos servirmos do velho adágio popular de “comer gato por lebre”... A muitos 
temos ouvido dizer que, “num simples sonho... estiveram com seu Mestre; dele ouviram ensinamentos, mas que... não os puderam 
guardar, etc”. E isso, além do mais, por não saberem distinguir o “aura ou ambiente” de um Mago Branco do que do de um Negro! 
Ilusões, pois, desse mundo enganador, já apontado como perigoso, na Voz do Silêncio, do seguinte modo: “O nome do segundo 
vestíbulo (ou mundo imediatamente ligado ao nosso) é da Instrução (probatória, dizemos nós, ou de provas difíceis de ser vencidas...) 
Nele, encontrará a tua alma as flores de vida; porém, debaixo de cada flor, uma serpente enroscada”... 
O número de “Magos negros” a preparar armadilhas para apanhar elementos favoráveis às suas fileiras, é muitíssimo maior do que se 
pensa. No Tibete, como na mesma Índia, para se encontrar um verdadeiro Mestre (Branco, portanto), antes de mais nada, mister se 
faz que o discípulo esteja em condições para tanto. Daí, a antiga sentença oriental: “Quando o discípulo está preparado o Mestre 
aparece”, sem falar na verdadeira interpretação da frase: “sua Consciência aparece ou se Ilumina”. Fora disso, é querer andar em 
busca daquilo a que não se fez jus. 
Com a mesma sra. David-Neel – à parte seu espírito de sacrifício e renúncia em busca da Verdade – o fato teve lugar: a não ser a 
régia hospitalidade que lhe deu o Teshu-Lama, em Chigat-sé, nem mesmo ao único Ser de valor com o qual se defrontou, ela o 
reconheceu. E estranha a sua resposta, quando por ela interpelado, através do lama Yongdem, que a acompanhava: “Vivo de 
transformar excrementos de cães em estrelas luminosas”, isto é, de modificar caracteres (ou melhor, almas imundas...) em almas 
radiosas, perfeitas, etc. 
O grande entusiasmo do eminente polígrafo e cientista espanhol Roso de Luna pela autora, além de lhe não permitir um estudo 
psicológico sobre suas desastrosas iniciações, deixa passar muita coisa que, em tal obra, demonstra um resquício de vaidade, senão, 
crítica mordaz e injusta a HPB, a quem não conheceu a autora e longe estava de à mesma se comparar. 
À pág. 236 de Místicos e Magos do Tibete se encontram estas impertinentes palavras, que não podemos deixar de transcrever como 
um protesto, mesmo que tardio, ao velado e vaidoso insulto que a sra. David-Neel lança à autora de Doutrina Secreta, Ísis sem Véu, 
Voz do Silêncio, etc, obras que, por si sós bastariam para imortalizar sua autora. 
“Ajuntarei, ainda mais que, as comunicações entre mestres e discípulos, por meios grosseiros tais como cartas (mensagens 
precipitadas, dizemos nós) caídas do teto ou encontradas sobre o travesseiro, pela manhã, são coisas desconhecidas dos místicos 
tibetanos (quais? os “barretes vermelhos” com quem conviveu a sra. David-Neel?...) Logo que essas questões lhes são posadas, 
julgam que o interlocutor não lhes fala com seriedade, ou antes, se trata de uma irreverente farsa”... 
Que pena a sra. David-Neel, ao invés de tantos e tamanhos sacrifícios, como foram os seus, em fazer uma “Viagem à Lhassa, à pé e 
mendigando da China à Índia através do Tibete”... não deixasse para mais adiante vir ao Brasil verificar “de visu” e reunida ao número 
enorme de pessoas que as assistiram, materializações, não só de inúmeras “mensagens” dessa natureza, todas elas com os timbres 
de suas Fraternidades, na Índia e no Tibete, além de vários objetos contendo valiosos perfumes, faixas iniciáticas e outras coisas mais 
que, até agora faziam parte de nosso Arquivo social, mas, dentro em breve serão publicados (por meio de cliches fotográficos) na 
História da Obra em que a STB se acha empenhada, cuja constará de 4 volumes, cada um deles contendo mais de 400 páginas, por 
isso que, a obra completa com mais de 1.600 páginas. 
Digna de pena, sim, quando a inexperiente autora de Místicos e Magos do Tibete se deixando iniciar em mistérios duvidosos... recebe 
seu diploma de “Maga” (ou ocultista) através, além do mais, de um rosário feito com 108 rodelas extraídas de 108 crânios humanos; 
um punhal e um “Kangling” ou trombeta feita de um fêmur humano, cujo instrumento serve para evocar elementais “ou espíritos da 
natureza”. E com esses “necromânticos” adornos se faz fotografar para incluir como um dos cliches de sua obra (pág. 16) sem avaliar 
que se expunha ao ridículo, mesmo que fosse dos poucos que sabem “distinguir o falso do verdadeiro”, como o autor destas linhas (à 
parte qualquer idéia estúpida de vaidade), pois que, a maioria – como sempre – dos que estão incluídos no velho adágio popular de 
“em terra de cego, quem tem um olho é rei...” deixam passar coisas tais, embora que não seja à sua obra que estamos fazendo esta 
humilde tradução, mas a de nosso saudoso e querido irmão e amigo Dr. Mario Roso de Luna, com o título: O TIBETE E A TEOSOFIA, 
por sua vez, comentando – prodigiosa e PRODIGAMENTE – à daquela autora. Nota do tradutor. 
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sham-bhava, reconhecido hoje como um dos seus fundadores, senão, o principal da do 
Bon e que deixou de ser o Padma-pani-kenresi indú (“o nascido do Loto”), um Buda 
originário anterior ao príncipe Sidharta-Sakya-muni, para ser, como o Baco ou Dionisio 
grego, o deus da embriaguês, da feitiçaria e de milhares de absurdas superstições em 
que são verdadeiros mestres os bompos, panios, paos, bunting e yakas. E em que a 
grande deidade tântrica demoníaca, Dem-tchoz, é invocada debaixo de imprecações. 
Assim são tidos os tibetanos do Himalaia, segundo os exploradores do Everest, como o é 
o povo em geral, que do Budismo verdadeiro e de suas excelsas doutrinas, só têm um 
verniz, não mui diferente do (verniz) pseudo-cristão que usamos aqui pelo Ocidente, pese 
a exemplar pureza de tantos Kumaras ou Ascetas que, em todos os séculos procuraram 
soerguê-lo, como por exemplo, aquele mítico KALI-KUMAR (“o velho Kumara ou asceta 
virgem”) que pregou contra os costumes anti-budicos, como: o do álcool, o sacrifício de 
animais, a feitiçaria, culto aos maus espíritos, aos desregramentos do Sexo, etc., etc.). 

As longínquas montanhas de Kong-Bu-Bon-ri (“montanhas dos bonzos”) foram há 
milênios o retiro secreto daqueles lamaístas ou “adoradores do Espírito” que, segundo os 
próprios shamanos do Gobi e da Sibéria, seus congêneres, viveram e vivem ainda hoje 
afastados do mundo... sendo, segundo os mais famosos autores, difíceis de encontrar, 
devido seu isolamento iniciático que assim lhes permite conservar suas remotas 
tradições: sua cor simbólica é o escarlate, em recordação àquela velha raça dessa cor ou 
a “Atlante”, de cujo continente passaram à Ásia, através da Europa (“Itinerário de IO”, no 
Prometeu de Ésquilo) segundo temos tido ocasião de falar em outros livros nossos. Por 
isso que, antiquíssimos Mestres, como por exemplo, Moria, Mauro, Mario, Moro, Marú, 
etc, senão o Morien ocidental dos lais-galaico-castelhanos, bretões e normandos têm ao 
“escarlate”, vermelho, etc, como sua cor simbólica... E mesmo “carmesi”, seja o 
estandarte africano, com adornos doirados, e um cavalo aéreo, no centro, cercado de 
fórmulas mágicas (dos ários), se estenda ainda ao do próprio Tibete 6. Qual ainda o da 
Etiópia, e quantos outros deixam prever os mistérios de um passado remoto da História, 
inclusive, o São Jorge cristão de rubra capa (plágio do Perseu mitológico)... e até, o 
transhimalaico “Ackdorge”, que a plebe ignorante, inclusive, a maioria dos lamas, o 
confunde com Maitri ou Maitréia... Em Ponbo ou Bonpo, mais de meio milhão de 
mulçumanos chiitas, cainitas, cananeus (africanos de Can, do mito bíblico, ou o “filho de 
Noé”) denominados balti ou “habitantes de Baltistan”, conservam ainda em suas idéias 
religiosas, detalhes ancestrais que poderiam trazer muitas luzes sobre os problemas 
religiosos originários, pois, como os povos pré-védicos da Índia, conservam ainda a 
crença em um Deus Único (o “Deus sem Nome” dos tartésios) ao qual denominam Sang-
ué ou antes, Sigé; o Sigé ou “Silêncio”, como primeira pessoa das teogonias ofitas e 
outras muitas “divindades”, ou melhor, “devas” ou Poderes inferiores da antiga religião, 
que até hoje conservam. À semelhante linha religiosa originária devemos ainda apontar, e 
por motivos semelhantes, as bandeirolas somo dos turcos do Altaí e os antecessores 
brancos das províncias centrais tibetanas de U e de Tsang, como também, aqueles “filhos 
do pai azul e da mãe branca”, antecessores dos bhils hindús, a quem reconhecem por 
párias, ou não seus semelhantes, os orgulhosos brâmanes da Índia. Bon-pos são, 
finalmente, aqueles Pom-bo turco-mongóis ou balti, já referidos, sobre os quais alguma 
mescla quis fazer o Budismo, e cujas últimas tribos ocidentais, foram talvez as que deram 
o nome de “Mar Báltico” (entre Rússia e Suécia), em cujas margens os alcançou a época 
romana, antes que se dirigissem para o Don ou Boristenes, depois, ao Danúbio, estendo-
se, finalmente, por todo o meio-dia europeu. 

                                            
6
 Ao contrário do que dizem certos autores, nossa opinião é que o primitivo estandarte tibetano ostentava em seu centro encarnado, 

um leão númida, em recordação dos povos atlantes líbio-ibéricos; animal que foi logo substituído pelo “Cavalo aéreo” dos ários; do 
mesmo modo que, entre assírios, caldeus e parsis. Fantástica descrição desse animal foi dada por Cosme Indicoplesta, no século VI, 
segundo afirma a mestra H. P. B. – Nota do autor. 
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Quantas práticas mágicas e feiticeiras vemos depois no Tibete, foram por eles 
conhecidas e difundidas, como pelos Pombos do Este tibetano, os quais ousam chamar 
de “cínico impostor”, ao próprio Dalai-lama, com suas pompas e ritos religiosos, todos 
eles, nada mais do que gentes zingaras, gitanas ou ciganas que, de permeio à sua 
assombrosa degenerescência atual, não perderam ainda de vista os gloriosos timbres 
religiosos dos seus antepassados. 

Quando nos ocuparmos dos eremitas das montanhas, tornaremos a falar de tais 
gentes. 

A religião dos Bon-pas ou Shamanismo primitivo, segundo foi degenerando com 
os séculos, no Tibete, como em outras regiões do mundo, deu lugar à intromissão 
posterior de outros povos e de outras religiões. Assim, entre os nossos tartésios um 
“Deus único, sem nome nem ‘culto’”, foi substituído pelo semitismo dos heteos, que se 
espalharam pelo Mediterrâneo (fenícios, cartaginêses, etc.), e no Tibete, tendo de 
penetrar pelo Pendjab e Caxemira, aquela degenerescência semítica do cainismo-
lamaísta que, no Gugé ou Guzerate se envolveu na morte de Yezeus-Krishna, como os 
fariseus, 3.500 anos depois, na de Jesus Cristo, em cópia fiel digna de nota. Suas 
doutrinas bramânico-semíticas, de que tantos vislumbres (ou antes plágios, dizemos nós) 
possui a Bíblia mosaica, não são outras, senão, as do She-rab, “rabi” ou mestre semita, a 
que alude a passagem que transcrevemos da Enciclopédia Espasa, com sua forma 
“mariolátrica” de matri-mon-tri-sa-la-dzung, em oposição ao Om-Mani-Padme-Hum (Om-
Ma-ni-pad-me-hum) 7 original ário-atlante com sua Svastica ou “cruz-jaina”, simbólica da 

                                            
7 As seis sílabas mágicas OM-MA-NI-PAD-ME-HUM, que a maior parte dos comentadores traduz como “Salve, ó jóia preciosa do 
Loto”, mas que outros afirmam “não possuir nenhum sentido ou tradução”, representa a prece mais em voga na Mongólia e no Tibete. 
Por suas virtudes especiais são as primeiras palavras que aprendem as crianças de ambos aqueles países, para que jamais se 
esqueçam e delas se sirvam constantemente. Não conhecem nem sua origem, nem seu sentido exato, porém, isso é de somenos 
importância para aqueles povos, porquanto elas representam a base de sua religião, o meio de salvação por excelência. A sagrada 
inscrição é encontrada por toda parte: nos muros das casas e dos templos; à beira das estradas, ao lado de colossais estátuas 
talhadas grosseiramente na rocha viva; os manes ou manús (muralhas, muros, murais, paredes, sustentáculos, montanhas e quanto 
exprima “resistência, poder mágico, telhado, cumeeira, etc...) levantados nas proximidades das estradas, são vistos por toda parte 
contendo a sagrada inscrição. Instituiram-se, até, confrarias só com o fito de conter essas inscrições, mui especialmente, nas faldas 
das montanhas, onde são vistas em gigantescos caracteres. Exige-se que, o cavaleiro, mesmo passando a galope, por tais lugares, 
quase sempre ermos e arriscados, possa ler a salvadora frase. Todos a levam consigo (nas vestes, no pescoço, etc.), em relíquias, em 
cabelos encastoados, em dentes de santos lamas, etc. 
Os Korlo-kurde-jorten ou “rosários e moinhos de preces”, empregados pelos demais, em outros países (que o próprio cristianismo 
herdou) onde reina o culto ao Buda, exceto no Japão, em parte alguma são tão comuns como no Tibete. Aplicam-se-lhes as próprias 
forças da Natureza: as do Ar, da Água, do Fogo, etc, para fazer mover enormes cilindros, cuja evolução circular, faz subir aos céus as 
palavras místicas, que governam os humanos destinos. Como os demais “kirhuises”, buriatos e indígenas da Ásia Central e 
Nordestina, os tibetanos seguem o costume de erguer, entre montes de pedras (obos) postes ou mastros, onde flutuam bandeirolas 
trazendo estampada a frase por excelência que o vento a fazendo tremular, é como se se dissesse que ele próprio é obrigado a repetir 
a sagrada frase, cujo eco se vai quebrando pelo espaço em fora... 
Afirmem o que quiserem os doutos, porém o fato é que as bandeirolas e lanternas dos ritos e procissões japoneses, não são mais do 
que reminiscências de tudo quanto vimos de enumerar. 
A título de curiosidade diremos aqui algumas palavras à respeito do povo japonês e algo interessante sobre a Assíria e Babilônia, para 
instruir, ainda mais, o nosso caro leitor, já versado em assuntos dessa natureza: 
Os primeiros invasores do Japão foram de origem caucásica, um povo chamado Aino (Jaino?) de costumes mui simples e primitivos. 
Sua religião era o sintoísmo, ou seja, o culto aos antepassados e aos espíritos. Não possuíam nem construíam templos e suas 
cerimônias religiosas eram celebradas no meio da natureza, em lugares adrede preparados , mas sem que pudessem servir para outra 
coisa. Mais tarde, construíram singelos oratórios feitos de bambu, que deveriam ser reconstruídos de vinte em vinte dois anos, tradição 
essa que se conserva até hoje em alguns lugares. Nunca foi por eles construído suntuoso edifício, que se pudesse considerar como 
templo. A tão primitiva época que se poderia chamar de bronze, pertencem os túmulos ou supulcros megalíticos que desapareceram 
ao penetrar o Budismo no Japão, pois que, a inumação foi substituída pela incineração. Nos dólmens (antas, monumentos megalíticos, 
etc.) eram enterrados os cadáveres em sarcófagos de pedra e barro, ornamentados com círculos e triângulos alternados. 
Os segundos invasores foram de raça mongólica, assenhoreando-se do país dominado e quase destruindo todos os cáucasos e 
imperando em todo o arquipélago; soberania que ainda hoje rege. A simplicidade primitiva e esotérica da ornamentação foi substituída 
por outra proveniente da observação da natureza, excedendo-se a fantasia em debuxos naturais e de plantas estilizadas, que causam 
o encanto do artista. A arquitetura à guisa de armazéns de madeira e de tabiques, muitos deles corredios, suprimindo por completo as 
paredes mestras. Nas casas particulares, nem tabiques, mas, simples biombos e amparas que se movem à vontade. 
A verdadeira arte japonesa começou com o Budismo, introduzido no país no ano 552 (D.C.); foi quando a arte tomou um novo rumo, 
recebendo grande influência dos países budistas e o sinal positivamente chino da arte do país, provém das coreana e indiana, países 
donde procediam os discípulos de Gotama, que ali foram levar a semente da boa Lei. A escultura assumiu um grande vulto, conforme 
se pode observar pelo Buda amida da época Kamatrura, colossal estátua de bronze, cuja altura é de 15 metros, imagem principal do 
templo dos 33.333 deuses e das dos quinhentos discípulos de Buda. Todas elas demonstram claramente seu estilo indo-gandarico, 
especialmente nas roupagens, mas, as dobras, puramente helênicas. 
Entre a parte pictórica e a estatuária existe a das lacas, que se coloca em posição de destaque. Os sacerdotes budistas demonstraram 
ser grandes artistas, sob todos os aspectos, sobressaindo entre eles, o de nome Kobodaishi, considerado o pai da arte dos lacas. 
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vida, entre os últimos, porém, tomada inversamente ao ário, ou seja, da direita para a 
esquerda (“sinistrorum” ou “more sinistra”), tal como gira a Lua em torno da Terra e os 
planetas em torno do Sol, em lugar de (girar) da esquerda para a direita ou “destrorsum”, 
como giram os ponteiros do relógio e, aparentemente, todos os astros no céu. 

Hoje mesmo, apesar das posteriores adulterações dos povos, que preferiram a 
mesquinhes ou deficiência religiosa da “letra que mata”, perdendo gradualmente sua parte 
oculta ou esotérica, isto é, “o espírito que vivifica”, os chamados “deuses autóctones 
tibetanos” guardam, entre milhares de superstições, (algumas verdadeiramente 
criminosas), típicos traços, que seriam de preciosíssimo valor para o moderno estudo 
teosófico. 

 

XXV 

 

O CAMINHO DIRETO E AS RELIGIÕES POSITIVAS 
 

Há milhões de anos existiu uma Religião-Sabedoria, ou antes, Solar, Religião da 
Natureza e do Espírito. O nomem que melhor poderia enquadrar-se a tal Religião, do 
“Bom” ou do “Bem e da Verdade”, donde precedentemente saíram os dois caminhos 
laterais a Karma, nas escrituras vedantinas, isto é: Jnana (Conhecimento, Sabedoria, etc.) 
e Bhakti (Amor, devoção, Bem, portanto). 

A raiz desse nome acabou por simplificar-se no latino: Bonus, Bona, Bonum (Bon-
us, bon-a, bon-um) chegando assim até nós, pouco importa o idioma que nos diga 
respeito. Daí, o SUMMUM-BONUM aplicado ao que se prefira tomar como Essência de 
todas as religiões, filosofias, etc. adotadas pelo mundo, cujo (Sumum-Bonum) é hoje a 
Teosofia, mas, outrora adotada por uma Humanidade Superior, que serviu de Guia à 
atual, pouco importando o nome que lhe dessem naquela ocasião. 

A mesma H. P.B. já dizia: “Os ensinamentos da Doutrina Arcaica, por outro nome, 
Teosofia, possuem origem divina, que se perde na noite dos tempos”. “Origem divina” não 

                                                                                                                                                 
Ao norte da Mesopotâmia se encontram os dois países irmãos: Assíria e Babilônia, compreendidos na Caldéia como duas frações de 
uma das mais portentosas nações do mundo, por sua espiritualidade, ciência e arte, seus formosos templos de sete andares, formando 
uma pirâmide escalonada com seu templo-observatório na cúspide. Tais templos chamavam-se zikkurat. Cada um dos andares era 
pintado com uma cor diferente, na seguinte ordem (de baixo para cima: branco, preto, encarnado, azul, alaranjado, prata antiga na cor 
lunar e o sétimo, amarelo-ouro, (simbolizando o próprio Sol, senão, o 7º ou último estado de consciência, dizemos nós).  
Naturalmente que no zikkurat de Corsabad, que não conserva mais de quatro andares e é o mais completo, não encontramos 
classificadas as sete cores, mas sim, nos quatro; e quanto aos outros três, devemos nos basear nas indicações de Heródoto. Em 
conjunto nos dá os sete planetas com suas cores correspondentes, desde que se substitua, por exemplo, o preto pelo verde, que é a 
verdadeira cor esotérica de Saturno, e assim por diante. O leão alado do palácio de Asurnasirpal (nome que nos faz lembrar o do 
próprio Asuramâya...) recorda a alegoria da esfinge descrita por Eliphas Levy, quando diz: 
“Aquele que aspira a ser sábio e a conhecer o grande enigma da esfinge, deve possuir a humana cabeça, para que a palavra lhe não 
falte; as asas da águia, para conquistar as alturas; as ancas do toiro, para lavrar as profundidades de todas as coisas, e as garras do 
leão, para abrir caminho tanto à direita, como à esquerda, atrás e na frente”. 
Em Dur Sarrukin (Corsabad) se ergue a formosa cidade chamada por Perrot “a Versailles do Luiz XIV assírico”, da qual formava parte 
o templo acima descrito. Foi ali que Sargon levantou seu gigantesco palácio, maravilha mais própria de um conto de fadas do que uma 
realidade, devido seus esmaltes, ladrilhos em cores vidradas, suas lousas primorosamente esculpidas, etc. A origem daquele rei 
assemelha-se com a do próprio Moisés; do que se pode deduzir que a lenda deste último fosse calcada na do rei Sargon, ou antes, 
Sarrukin, sucessor de Salmanasar IV e fundador da dinastia dos Sargonidas. Como se sabe, foi ele quem destruiu o reino de Israel, fez 
várias expedições ao Egito, à Armênia e à Caldéia (7ss/705 A. C.) 
Sua história descrita nas referidas tabuletas, é: 
1 – Eu sou o poderoso rei Sargon, rei de Akkad (Akadir, Asgard, Agarta, etc., dizemos nós). 
2 – Minha mãe era uma princesa; não conheci meu pai; um irmão de meu pai reinava no país... 
3 – Na cidade de Azupirana (do “fogo azul?”...) que se acha à margem do Eufrates. 
4 – Foi com muitos sofrimentos com que minha pobre mãe me concebeu... 
5 – Colocou-me em uma cesta de vime colada com betume... 
6 – Abandonou-a em sagrado rio, porém este não me quis afogar... 
7 – As águas do rio me conduziram às mãos do aguadeiro Akki (note-se sempre o simbolismo de água, apas, etc. ou antes, do signo 
de Aquários, inclusive no “vendedor de Água”... etc.) o qual me recolheu. 
8 – Akki (da mesma etimologia de Akkad, Akkadir, Asgard, Agarta, etc.) me levou com todo carinho, porém, o resto me é proibido 
revelar... 
Tão enigmática narração das tabuletas assíricas faz lembrar a do Êxodo e, naturalmente sendo este de época posterior, logo não 
passa de um plágio do primeiro. 
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quer dizer, entretanto, uma revelação partida de um Deus antropomorfo, assentado sobre 
uma montanha, cercado de raios e trovões, mas sim, como uma linguagem e sistema 
de ciência comunicada à Humanidade primitiva por outra Humanidade tão avançada, 
que era tida como divina aos olhos da humanidade imatura”. 

A referida Religião-Sabedoria, hoje chamada Doutrina Secreta, etc., é, portanto, o 
Tronco de todas as religiões, filosofias e ciências espalhadas pelo mundo. Mas que, só 
pode ser dada através de iniciações, já por um Guru ou Instrutor a determinado número 
de discípulos (quase sempre sete, qual um Universo com um Sol central e sete globos ou 
planetas em redor), por um Colégio ou Fraternidade acreditando como tal, pela Excelsa 
Confraria Branca (Hierarquia Oculta, etc.), especialmente quando ao mesmo tenha sido 
conferido, pela própria Lei, o direito de Núcleo central do Espiritualismo para o mundo, ou 
o que mantém determinado serviço cíclico ou racial, como sói acontecer, por exemplo, 
com a “Sociedade Teosófica Brasileira” com Sede na República dos Estados Unidos do 
Brasil e suas ramas espalhadas pelos diversos Estados daquela União, já que dali partem 
as espirituais vibrações que se devem espalhar por toda a América latina empenhada no 
Advento da 7ª sub -raça, como complemento ao da 6ª, em franco desenvolvimento na 
América do Norte. Sendo que outro não foi o nosso trabalho referente aos povos de 
origem ibero-americana, quando ali fomos – através de nossas humildes conferências 
teosóficas, preparar o ânimo e a inteligência de tão privilegiada gente, à fim de que, num 
fraternal entendimento, começassem desde logo tão difícil, quão excelso Movimento, que 
haverá de concorrer para a formação de uma só e mesma Família Espiritual, capaz de 
servir de exemplo aos demais povos do mundo, hoje asfixiados nas negruras de um fim 
de ciclo apodrecido e gasto. 

E que todas as religiões do mundo “não são mais do que embaciados espelhos, 
onde se refletem os pálidos raios daquela Religião-Sabedoria primitiva”, não resta a 
menor dúvida; além do mais, porque nenhuma delas é capaz de ensinar aos seus 
prosélitos a razão de ser das coisas, ou melhor, “Quem é, donde vem e para onde vai o 
homem?” 

Segundo já foi dito no começo do capítulo anterior que tem por título: “A Religião do 
Bon e da Primitiva Sabedoria”, dentre os vários nomes que possui a Sabedoria Iniciática 
das Idades, Doutrina Secreta, etc, figura o de “Sha-manismo” (Shamanismo), cujo 
significado é o mesmo do da Teosofia: “Sabedoria dos Super-Homens, Mahatmas, 
Gênios, Jainos, Djins ou Jinas, etc.” Daí o Jainismo primitivo de que nos ocuparemos 
mais adiante. 

Com a decadência da Atlântida – que foi, de fato, a raça equilibrante na evolução da 
Mônada, não só por ser a quarta, como pelo estado de consciência na mesma 
desenvolvido, dar lugar aos dois conhecidos períodos de Pravritti e Nivritti-Marga ou da 
descida (involução) e subida (evolução) da mesma Mônada, dizemos, o Shamanismo 
transformou-se em Camanismo, que melhor deveria chamar-se de Ka-man-ismo (mental 
inferior, passionalismo, Baixa Magia, etc.) que, de queda em queda chegou à mais inferior 
das demonstrações religiosas, alcançando o próprio “Africanismo”, que vai mais além da 
Atlântida, isto é, aos povos lemurianos ou habitantes do 3º contine nte: a Lemúria. 

E a prova é que no africanismo se sacrificam animais em honra ao seus deuses, 
todos eles, por sinal que, do culto cristão, a começar pelo próprio Deus, ao qual 
confundem com o “Senhor do Bonfim”, da Bahia devido às grandes levas de escravos se 
dirigirem, de preferência, para aquele estado do Norte brasileiro. Assim, o termo “Oxalá”, 
tanto se refere a Deus como ao “Senhor do Bonfim”. 

Para São Jorge, São Sebastião, a Virgem Maria, etc., respectivamente, os nomes: 
OGUM, ABALAUÊ, AMANJÁ, etc., sendo que, ao designarem a Virgem Maria como “Mãe 
d’água” se acham mais próximos da Verdade do que os cristãos, porque, Maria provém 
de “Mare”, o mar, a água, a Lua, etc”. E a prova é que a mesma religião copiando do 
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paganismo, uma de suas deusas mais em evidência (todas elas simbolizando Isis, a Lua, 
etc.) coloca por baixo de seus pés, o “quarto lunar”, quando não o faz sobre a cabeça, 
qual a deusa egípcia, como é do conhecimento de quantos se interessam pelas leituras 
dessa natureza. 

Ao próprio “Diabo”, o africanismo o reconhece como “Exú”, o “deus das 
encruzilhadas”, ao qual se deve dar alimento (farofa de azeite, acaçá, etc.), imitando o 
que no próprio Tibete os fanáticos de certas regiões montanhosas, principalmente, 
anímicos ou do “baixo espiritismo”, (como se prefere chamar no Brasil) fazem em relação 
com os “Elementais” ou “Espíritos da Natureza”. E isso porque, as religiões ocidentais, por 
mais elevadas que sejam, representam uma acúmulo de passagens de outras religiões 
anteriores, senão, de iniciações de mitos e lendas antigos, etc. E assim, até caírem no 
que de mais baixo se possa conceber com o nome de “religião”. 

Em resumo, todas essas “aberrações” provenientes do “Totemismo” ou a 
supersticiosa e idolátrica adoração aos “elementais da natureza” e espíritos perversos, 
aos quais o Homem de outrora dominava e o de hoje adora, por ele mesmo ter caído em 
degradação, acompanhando o fim de um ciclo nos seus últimos estertores. 

Bem se pode afirmar que tal degenerescência começou na Alta Ásia pelo 
“mossaísmo” ou doutrina dos Mósso, gentes mongóis e tibetanas das montanhas do 
Norte e do Este do Tibete. Continuando com o nome de “Mosaísmo”, ao descer com Lot, 
Lat, etc, ou “do homem lunar” do culto à Latona (Lat + ona), a Lua, etc, do mesmo modo 
que Abraão, ou “o não brahmane”, (não iniciado, etc.) até Ur da Caldéia (donde provém o 
próprio nome Ur-Rope ou Europa) e demais regiões da Ásia Ocidental. Não deveu, pois, 
seu nome a Moisés, mas este àquela: como talvez o tivesse tomado, o Muiska (Moiska, 
Mosca, Mourisco, etc.) dos Aztecas, no continente americano. 

Essa transformação religiosa, isto é, da “Religião do Bon”, de Râ ou do Brahma 
primitivo, teve lugar quando da morte de Yezeus-Krishna, (começo da Kali-Yuga), do que 
existem numerosas provas no Guzerate, onde, além do mais se trata de seu famoso 
templo de Somath-Patam, etc. Para o espírito religioso do jovem povo ário, sucessor do 
atlante, dócil e espiritual no fundo, apesar de sua estirpe guerreira – e de cujo povo 
descendemos – o fenômeno não teve maior repercussão, porquanto, conservou tal povo a 
essência da primitiva religião do Bon, através do culto à Natureza e à Vida, como aos 
manes de seus antepassados, com o nome de Lha-maismo (de “Lha” ou “espírito). 
Razão porque, em diferentes épocas triunfaram sobre outros povos colocados no 
Ocidente, por serem menos espiritualizados, embora que, mais cultos. 

Chamanismo e Lhamanismo – donde até hoje o “Lamaísmo” tibetano, mongol, 
etc., – subsistiram assim durante muitos séculos com essa “exigida oposição” entre o 
Bem e o Mal – como sói acontecer com tudo na vida, ou melhor, orientando-se um para a 
Baixa Magia, Necromancia ou Magia Negra, e o outro, para a vida pura e simples, embora 
que, por desgraça, o primeiro fosse sobrepujando o segundo, até que o mundo chegasse 
à degradação em que hoje o encontramos. 

A missão do Buda de Kapilavastu, (século VI antes de nossa era), como a de tantos 
outros “Budas de confissão”, que o precederam – pouco importa seus Nomes, inclusive o 
de Jeoshua Bem Pandira, mais conhecido como Jesus – não foi, senão, de rebeldia 
contra tamanhas aberrações psíquicas ou de origem da decadência atlante, procurando 
restabelecer em sua prístina integridade, a doutrina do Bon, de há muito julgada perdida. 
E isso, de acordo com a promessa que, no Vishnú-Purana faz Krishna ao Futuro Buda 
Branco, através de sua série de “oito encarnações” (repetidas), por isso que, no Ocidente 
e não no Oriente, e como se falasse Ele à sua própria Sombra ou Imagem – de que 
“sempre que a Verdade estiver ameaçada de desaparecer no mundo, Ele aparecerá”. Ou 
antes, como se encontra no Bhagavad-Gîta, quando Krishna diz à Arjuna: “Todas as 
vezes, ó filho de Bharata! que Dharma (a Lei justa) declina e Adharma (o contrário) se 
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levanta, Eu me manifesto para salvação dos bons e destruição dos maus. Para 
restabelecimento da Lei, Eu nasço em cada Yuga (Idade), etc.” 

O Camanismo necromante (ou “de negro manto” ou veste) assim ameaçado de 
morte, reagiu contra o Budismo, ou melhor, o Bodismo (de “Bodhi”, Sabedoria, 
Conhecimento, Iluminação, etc.) e ressuscitou, em parte, com as reformas de Glang-
Dharma (908/1012) e outras mais ou menos tântricas verdades do primitivo Bon, como 
aos Bom-pas ou Bonpos, contrários ao originário e puríssimo Bon, da confusão 
estabelecida na Enciclopédia Espasa a que nos referimos e procuramos contestar. 

Seguir tal luta vários êxitos no Tibete e em outros lugares, durante muitos séculos, 
até chegar ao XIV e com o excelso Tsong-Kapa, reformador do Budismo tibetano, já 
bastante adulterado, não só pela luta com a não menos adulterada religião de seus 
contrários – os “vermelhos” ou Bon-pos, da mescla entre camanistas e  lamaístas. 

Falar da história e suas origens equivale falar da Religião primitiva ou Doutrina 
Secreta, da qual se serviram, como já foi dito, todos os Iluminados que a este baixo ou 
inferior mundo vieram segundo o prometido pelo próprio “Espírito de Verdade” – pouco 
importa o Nome com que se apresente, já que Dharma, a Lei justa declinava – tal como 
agora – nas várias épocas de seu aparecimento. Por isso que, todos Eles dizendo a 
mesma coisa, embora que, com palavras ou iniciações de várias naturezas, mas dentro 
do expresso nestas (palavras) do Rig-Veda: “A Verdade é uma só, embora os homens 
Lhe dêem nomes diferentes”. Mas, como já se deu a entender, todos Eles formas parciais 
daquele que se poderia cognominar de Redentor-Síntese (que embora não tendo vindo 
ainda, é como se já o tivesse feito, segundo aquelas proféticas palavras bíblicas de que, 
“Ele já veio e vós não O reconhecestes”...), digamos, o próprio Planetário da Ronda, ou 
Aquele que no seu começo imprimiu a tônica da Verdade, ou melhor, se fez Manú-
Semente, para que no seu fim (da Ronda), se fizesse Manú-Colheita, daquilo que Ele 
mesmo semeou. Nesse caso, todos os Manus, grandes e pequenos, isto é, de Raças-
Mães, sub-raças, ramos e famílias, suas sombras ou formas representativas. 

O termo SPES MESSIS IN SEMINE, ou “a esperança da colheita reside na 
semente”, adotado pela Sociedade Teosófica Brasileira, não quer dizer outra coisa, 
dado o fato de seu Trabalho se referir a um ciclo racial, isto é, em prol do “Advento da 7ª 
sub-raça”; trabalho manúsico, portanto. 

O próprio termo Maitreya, ou simplesmente, Maitri (Mai ou Mayá e Tri ou Três) 
resume quanto acima ficou dito – à parte opiniões contrárias, inclusive do erudito 
sanscritista Burnouff, que só conhece um único significado para aquele termo, ou seja, 
“compaixão”. Maitri quer dizer entretanto: três vezes passado por Mayá, ou melhor, 
Aquele que venceu os Três mundos ou qualidades de matéria, ou que sempre as possuiu 
equilibradas, para que os homens fizessem o mesmo ou seguissem seu Exemplo, como 
Dirigente da Ronda. 

O mesmo sentido possui aquele iniciático episódio tibetano do excelso Rimpot-ché 
que, tendo sido convidado por seu discípulo, o Teshu-lama, à fim de inaugurar a nova 
estátua de Maitréia, na presença de milhares de pessoas (a própria A. David-Neel o refere 
como tendo sido pouco antes de ali haver chegado) se funde na mesma, ou “entra por ela 
a dentro”, como diria o vulgo; cuja interpretação única e verdadeira é: “Façam o mesmo, 
quantos aqui se acham, pois que, Maitri, Cristo, Consciência Universal, Atma, 7º Princípio 
teosófico, etc. ‘não exprimem outra coisa senão a fusão, a união eucarística (ou Eu-
crístico) da Alma com o Espírito, o Eu-Inferior com o Eu-Superior, etc.’” 

A Doutrina Secreta foi, pois, a Religião Universal, no mundo pré-histórico, 
corroborando essa afirmativa com as palavras de H. P. B. de que nos servimos no 
começo deste capítulo; ou quando a mesma A dá como “pregada por uma Humanidade 
divina ou superior aos olhos da humanidade imatura”, etc. 
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São provas de sua difusão: os anais autênticos de sua história e presença em todos 
os países, juntamente com os ensinamentos de todos os Grandes Adeptos, conservados 
nas criptas secretas das bibliotecas pertencentes à Fraternidade Branca ou Hierarquia 
Oculta. 

Tais afirmações estribam-se nos seguintes fatos: a tradição de milhares de 
pergaminhos antigos, salvos, por exemplo, quando a biblioteca de Alexandria foi destruída 
por um incêndio; os milhares de obras sânscritas desaparecidas na Índia durante o 
reinado de Akbar; a tradição universal existente no Japão e na China, de que os 
verdadeiros textos budistas e comentários que os poderiam tornar inteligíveis, de há muito 
se acham fora do alcance do mundo profano. Inclui-se em tal mistério, a tradicional 
Fraternidade conhecida com o nome de “Cem sábios chineses”, estreitamente ligada 
àquela outra do “Dragão de Ouro”, cujo Chefe Oculto era sempre o Manu ou Dirigente 
deste ou daquele ciclo racial; o pouco existente no “Livro dos Mortos” (do velho Egito), 
mas que, é ainda tesouro inesgotável de Sabedoria para os que sabem “ler através da 
letra que mata, o espírito que vivifica”, principalmente, onde se fala em “reinos 
subterrâneos ou inferiores”; em caminhos que conduzem à “região do Amenti”, no “reino 
de Duat”, e quantos outros termos indicam um “País sagrado, verdadeira morada dos 
deuses” que, nas escrituras transhimalaicas, e mesmo, indianas, estão sintetizados em: 
SHAMBALLAH, ASGARDI, AGARTHA, ERDEMI, etc, etc. Outrotanto, na tradição indiana, 
cujos comentários secretos, únicos que poderiam tornar inteligíveis os Vedas, embora 
que, inacessíveis para o profano, se acham ocultos em grutas e criptas secretas – 
inclusive, em Elefantina, Luxor e outros lugares que a própria Lei não permite apontar – 
embora que os possam consultar os mais proeminentes Adeptos da Excelsa 
Fraternidade. 

Conhecem os poucos ou verdadeiros Ocultistas do mundo que, a antiga tradição se 
encontra devidamente segura (donde se originou o termo “hermeticamente” fechada, 
guardada, etc, mui comum em linguagem vulgar), ou antes, “debaixo de Sete Chaves”. E 
isso, até há bem pouco tempo, porquanto, era ela mesma (tradição) que já apontava a 
futura fusão do Oriente com o Ocidente, quando este se tornasse digno de receber tão 
valioso tesoiro, etc. 1 

                                            
1 E como a Luz, outrora provinda do Oriente ou que se irradiava por sobre todos os seres da Terra – segundo a sentença 
“swedenborgiana” do Ecce Oriente Lux! – se tivesse fundido no Ocidente, de acordo com as multi-seculares profecias de Munis, 
Arhats, Profetas, Sibilas, etc., fulgura entre todas, aquela já por nós tantas vezes apontada, ou seja, a da “Serra de Cintra”, em 
Portugal, embora suas pequenas falhas ou desgastes produzidos pelo tempo: 
 Sib... Vaticin... Occidiis 
 
Vonventur saxa litteris et ordine rectis 
Cum videris Oriens, Occidens opes 
Ganges Indus erit mirabile visu 
Mesces (Mexico?...) ... commutabit sua uterque sibi... 
 
Tradução: 
 
Patente me farei aos do Ocidente 
Quando a porta se abrir lá do Oriente... 
Será coisa pasmosa quando o Indo, 
Quando o Ganges trocar... (segundo vejo) 
Seus... (espirituais) efeitos com o Tejo 
Ecce Occidente Lux ! dizemos nós, porque “a LUZ se tornou patente aos do Ocidente”, pois que as (portas) do Oriente se abriram para 
lhe dar passagem; por isso que o Ganges troca suas águas com o Tejo. E isso, porque “os tempos esperados haviam chegado!” 
Ademais, TEJO provém de TAGUS, ou simplesmente, TAG, que em tibetano quer dizer: Montanha, onde nascem os rios... e as 
grandes Obras redentoras da Humanidade, senão, lugar de iniciação e de sacrifícios para os Seres da mesma natureza. Haja visto: 
Monte-Merú, Moria, Sinai, Tabor, Gólgota, Al-Bordi, Líbano, etc, etc. Razão porque a inspirada Sibila escolheu a “Serra de Cintra” para 
a sua incomparável profecia, por isso mesmo, estreitamente ligada à nossa excelsa Montanha, ou aquela em que a “Missão dos Sete 
Raios de Luz” fez sua espiritual eclosão. E que deu lugar ao grande Roso de Luna chamar de “capital espiritual do Brasil”, ao Lugar 
onde a mesma se acha postada, como o prodigioso marco assinalador de um “amanhã resplandecente” para toda a Humanidade! 
Quanto ao mesmo PORTUGAL – onde figura a Serra de Cintra, Tejo, etc. – de procedência “celtiberica”, com o significado: Porto Galia 
ou Gaulês, por ser o ponto culminante das fusões monádicas precedentes da 4ª sub -raça ária e quantas outras aí se foram fundir, 
inclusive, a arábica, hebraica, etc. 
Mas, perguntarão os que, por si sós, não seriam capazes de decifrar a sibilina profecia: “E que tem a ver com tudo isso o termo 
“Mesces”, ou mesmo “México”? Como dissemos, a inscrição da “Serra de Cintra”, como é natural, “possui falhas e desgastes 
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Há milênios, já dizia Hermés ao seu discípulo Asclepias: “Aqueles que devem 
dominar a Terra serão enviados e estabelecidos além do Egito, em uma cidade construída 
no OCIDENTE e... onde por mar e por terra afluirá a raça mortal”. Para logo Asclepias o 
interrogar: “Mas, onde estarão eles agora, ó Trimegisto?” – Estabelecidos, responde 
Hermés, em uma grande cidade na montanha da Líbia. E já vos falei demais sobre tal 
coisa!...” 

Outrotanto, quando o próprio “Rei do mundo promete vir extirpar as más ervas, à 
frente de seu povo”. 

É o próprio mundo o culpado de tais documentos se encontrarem “debaixo de Sete 
Chaves”, e não, os Adeptos ou Membros da Grande Fraternidade, como seus Excelsos 
Guardiãos, pois que, sem direitos para tanto, fatalmente o homem faria mau uso desses 
conhecimentos, em detrimento do próximo, para não dizer, egoisticamente, ou em seu 
próprio interesse. Se as insignificantes descobertas feitas nesses últimos tempos têm sido 
empregadas como instrumento de destruição (haja visto, a aviação, que ocasionou ao seu 
verdadeiro descobridor – o insigne investigador brasileiro Santos Dumont – uma morte 
prematura, “por uma traumatismo moral”, digamos assim), que poderia acontecer se o 
homem possuísse em suas mãos o que diz respeito às leis universais? 2 

Nesse caso, entregar-se ao mundo profano, ou aquele que não alcançou ainda o 
máximo da perfeição que lhe é exigida, semelhantes conhecimentos secretos, seria o 
mesmo que entregar uma vela acesa a uma criança de poucos meses de idade. A 
começar pelas doutrinas numéricas ou dos “cânones antigos”, que têm por origem a 
Cadeia Planetária ou... das Sete Raças, estreitamente ligadas aos Dhyans-Chohans ou 
Espíritos Planetários, com cujas CHAVES seria descoberta, desde logo, a “Sétupla 
natureza humana”, pois que cada princípio no homem (chakra ou centro de força, etc.) se 
acha em relação com determinado plano, mundo, globo ou planeta, etc. E os humanos 
princípios, com as forças ocultas da Natureza (sempre Sétupla), sendo que as 
correspondentes aos demais planos... formidável potência cósmica, tanto capaz de criar 
ou construir, como destruir ou aniquilar... 

Assim é que uma insignificante classificação Setenária bastaria para proporcionar, 
imediatamente, um guia seguro e infalível para se descobrir “Poderes ocultos 
tremendos”... principalmente se em mãos de egoístas ocidentais, protegidos por sua 
incredulidade materialista em assuntos dessa natureza. 

Nos primeiros séculos da chamada Era cristã, convencido se estava da realidade do 
Ocultismo. Porém, logo tais poderes (ocultos) foram empregados para fins egoístas, 
entrou ela em decadência... da qual bem se pode chamar de “oriundos”, os pretensos 
“milagres” de certos “santos” que, no final de contas, já hoje não mais aparecem, à parte 
os da moda, pois que, até no reino celeste se cogita de tal coisa, como sejam: Terezinha 
do Menino Jesus, Frei Fabiano (hoje explorado em “agradecimentos sobre 
agradecimentos pelas colunas dos jornais”); Jeanne d’Arc, outrora queimada em uma 

                                                                                                                                                 
produzidos pelo tempo”. Assim, a palavra tanto pode ser aquela como a latina “Messis”, que quer dizer “colheita”, ou a que procuramos 
obter espalhando a espiritual Semente de nossa Missão, mui bem expressa no nosso próprio lema: SPES MESSIS IN SEMINE, ou “a 
esperança da Colheita está na Semente”. Digamos, porém, que o termo fosse México: “no itinerário de Io (ou Ísis), que tanto vale pela 
“descida das Mônadas, em todo trabalho “manúsico”, as provindas dos povos “Ibéricos” não podiam deixar de passar, no presente 
ciclo, por tal lugar, ou antes, pela Fraternidade-Jina de YUCATAN, à qual já se referia o grande Roso de Luna (embora que, de modo 
velado) quando descreve sua “Viagem ocultista através da Atlântida”, em sua monumental obra que possui esse subtítulo e por título: 
De Sevilha al Yucatan. Nesse caso, para alcançarem tais “mônadas”, o continente Sul-Americano, principalmente o Brasil, como 
Núcleo Central de tão excelso Movimento, (em serpentinos coleios, qual o Fogo cósmico como reminiscência da famosa civilização 
“incaica”, porém vigiada ou sob a direção (como a anterior) de outra Fraternidade Jina: a de Manchu-Pichú, próximo a Cuzco, onde 
esteve a própria HPB e com um dos seus preclaros membros, confabulou o incomparável Teósofo Roso de Luna, quando das suas 
“Conferência na América do Sul” (ao passar pelo Chile, etc.). E de cuja Fraternidade, como já dissemos algures, se pode passar, 
subterraneamente, para Mato Grosso (Brasil, portanto), embora que, maiores detalhes não nos seja permitido dar de público, por 
serem vedados por Lei. – Nota do tradutor 
2 Em palestra que fizemos há anos atrás, pela “Rádio Sociedade Mayrink Veiga”, com o título “Iniciando pelo Rádio”, tivemos ocasião 
de dizer (Vide pág. 112 do nº 72 desta revista): “Quando o homem chegar a se dominar conscientemente, dominará também a 
Natureza, porque conhecendo e obedecendo ele às suas leis, submissa e escrava Ela obedecerá às suas ordens. Porém, enquanto 
imperar o egoísmo entre os homens, os elementos transbordados serão tão caprichosos e cruéis como a humana natureza”. 
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fogueira, “como Maga Negra ou feiticeira”. E até o famoso Thomas Moore (Mouro, Mario, 
Moira ou Moria, de cuja Linha de Adeptos fazia ele parte), etc. 

O fato é que, depois das novas teorias, a começar pelas de Freud, bem poucos 
valores possuía, por exemplo, um Antônio de Pádua “quando em seus êxtases desejava 
sugar os seios da Virgem Maria”; ou uma Teresa de Jesus que, “para aplacar seu amor 
ardente pelo meigo nazareno (da seita dos Nazar, ou daqueles que traziam os “cabelos 
cortados à altura dos ombros”...), fazia queimar as suas carnes de virgem... com ferro em 
brasa”. Erotismo, portanto, provocado por exagerado misticismo. 

Por tudo isso se depreende que, embora os documentos da antiga Sabedoria 
tivessem que ser conservados ocultos aos olhos do mundo profano, no entanto, Segredo 
jamais se fez de sua real existência, como de estar sob a guarda daquela mesma Excelsa 
Fraternidade, a começar pelos Hierofantes dos Templos Iniciáticos, para os quais os 
“Mistérios” foram sempre um sistema de disciplina e estímulo para a virtude. 

Tão arcaicas verdades não somos os primeiros a dizer, porquanto já o faziam – não 
só os Grandes Iniciados, como os próprios Adeptos, principalmente aos seus “eleitos” ou 
“discípulos”. 

Por desgraça, a nova religião cristã foi quem impulsionou geral modificação no real 
sentido da Verdade primitiva, o que além do mais, se tornou um crime, quando a 
apresenta ao mundo como coisa sua, ou antes, com os retalhos de quantas religiões, 
lendas e tradições à mesma sucederam. Muito pior, por prejudicar a parte iniciática que, 
em todos os tempos é aplicada a quantos desejam palmilhar o Caminho da Purificação e 
da Verdade (Amor e Sabedoria, Bhakti e Jnana, etc.), inclusive, com o nome de “Maya-
Budista”, à qual já tive ocasião de comparar ainda com a “letra que mata e o espírito que 
vivifica”, senão a Sombra que vela a Luz, a Mentira por trás da qual se acha a Verdade na 
sua original pureza. 

A mesma H. P. B. cita o que lhe afirmou respeitável cavalheiro, adido, durante 
muitos anos, à embaixada russa, “de que existem documentos nas Bibliotecas imperiais 
de São Petersburgo, que se referem à época em que a Franco-Maçonaria e outras 
Sociedades secretas de místicos, floresciam na Rússia, ou seja, nos fins do século XVIII e 
princípios do XIX. E que mais de um místico russo se dirigiu ao Tibete através dos montes 
Urais, para adquirir o Saber e a Iniciação, nas desconhecidas criptas da Ásia Central. 
Sendo que, mais de um deles voltou portador de tesouros espirituais que jamais poderiam 
adquirir em parte alguma da Europa, ou antes, do Ocidente”. E se não citamos seus 
nomes, para não molestar aos seus parentes, que ainda os há em diversas partes do 
Globo. 

Entretanto, quem desejar maiores detalhes sobre o caso, que consulte os Anais da 
Franco-Maçonaria, nos Arquivos da Metrópole russa, e se convencerá de que mui longe 
estamos em haver divulgado toda a verdade... As calúnias assacadas contra tais Seres só 
puderam alcançar mal cármico para os seus detratores. E como esse mal já esteja feito, 
não se deve recusar a Verdade, sejam quais forem as consequências. 

Em resumo, a Teosofia não é, nem uma nova religião, nem uma nova filosofia, pois 
como se viu é tão antiga quanto o homem. 

Entre os antigos Iniciados, a cerimônia de “passar através do Santuário dos 
Santuários”, já possuía o mesmo sentido, do de “passar pelo da Vaca de Oiro”, das 
escrituras bramânicas, de que é cópia adulterada, a bíblica “de Jonas engolido por uma 
baleia e dela sair são e salvo”... e tantas outras passagens semelhantes, que no final de 
contas, é a de Hiranya-garbha (Símbolo da Natureza Abstrata e Universal), da mais 
sublime poesia, pois que, significava a concepção ou parto e o nascimento espiritual, ou 
antes, o renascimento do indivíduo e sua regeneração; a fusão entre o Espírito e a 
Matéria, a volta do homem à Fonte Primordial e sua imersão na mesma, segundo aquela 
incompreendida frase de Santo Agostinho: “Vimos da Divindade e para Ela havemos de 
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ir”. Senão, a da parábola do “Filho Pródigo, que volta à Casa Paterna” por sua vez de má 
interpretação pelas religiões correntes. Ou mesmo, quando o grande Iluminado que foi 
Paulo, diz: “sofro de dores de parto enquanto não encontrardes o Cristo em vós 
mesmos”... etc. Para o semita, o sentido foi sempre: do conúbio do Homem Espiritual com 
a Natureza Material Feminina, ou seja, o fisiológico sobrepondo-se ao psicológico e 
puramente imaterial. Assim, entre os ários, “o homem encurvado, que caminha através 
da galeria que leva ao Sancta Sanctorum, prestes a passar através da Matriz da Mãe-
Natureza (Mater-Rhéa, Matéria, Maria, etc.) era a criatura física disposta a se converter 
em criatura psíquica, para que o Espírito, a Consciência Imortal nele se manifestasse. 

E tudo isso, dentro do próprio termo Teofania, dos neoplatônicos, ou a “união do 
homem inferior com a sua Divindade, etc.”. Da cristã ou da “manifestação do Espírito 
Santo em línguas de fogo, no dia de Pentecostes”, como do batismo no Rio Jordão e 
quantos símbolos sirvam para indicar esse momento prodigioso da Humana Evolução, ou 
que faz do Homem o veículo da própria Divindade, contrariamente ao “médium, paciente, 
passivo, sujet”, etc., que o torna – como tais nomes indicam – autômato da vontade 
alheia, senão, de quantas larvas astrais e “kamarupas” perambulam pelo “Cone Sombrio 
da Terra” (ou da Lua, como querem outros, em vista de ser o antigo caminho por onde 
viemos da cadeia lunar para a terrena, por isso que, caminho involucional, ou que 
obriga os retrógrados a andarem para trás...). 

 

ALGO MAIS SOBRE O CAMINHO DIRETO E AS RELIGIÕES POSITIVAS 

Os aferrados crentes das religiões positivas, ou seja, da “letra que mata, e não do 
Espírito que vivifica”, foram sempre, por “infância evolutiva” (impúberes psíquicos, 
portanto) cruéis inimigos dos místicos; como o homem vulgar o é do de talento, e este, 
por sua vez, do genial, segundo os três graus ou níveis da Inteligência humana; a 
perceptiva ou “dos fatos” (mente vulgar); a reflexiva ou “das leis” (mente científica) e a 
intuitiva “ou dos princípios” (mente genial ou superior que guia, além do mais, a mente 
científica com as visões de suas hipóteses). Tudo isso sem prejuízo algum para que se 
deixe de considerar aos místicos e geniais que A sacrificaram, honras quase divinas. O 
drama de Rusinol, “O Místico”, transcrição literária da sacrificada vida de Verdaguer, o 
cantor da Atlântida, é o mais perfeito símbolo do que acabamos de expor. 

Uma gloriosa plêiade educada à sombra do “Alcorão”, teosoficamente interpretado, 
valha a frase, se acha constituída “por sábios e sufis”. Os sufis, diz Pedro Girao, são os 
místicos muçulmanos, que oferecem grande analogia com os Yogis hindus; com os 
brâmanes dos Upanishades; com os neoplatônicos alexandrinos; os franciscanos 
primitivos; com a doutrina exposta no Eclesiastes e no Cantar dos Cantares, finalmente, 
no misticismo de alguns dos Cantos da Igreja romana. 

Eram eles ascetas persas que rompiam com a doutrina do Alcorão, embora que, 
exteriormente procurassem não se mostrar heterodoxos. Professavam um Panteísmo 
místico. O Universo era para os sufis uma imensa ilusão (Maia) e a multiplicidade das 
coisas, como realidade para os nossos sentidos, mesquinha inteligência que jaz 
prisioneira dos fatos que os sentidos lhe trazem. Cremos que existe o mundo real porque 
nossos sentidos e inteligência trabalham por que existe o mundo real, porque nossos 
sentidos e inteligência trabalham por meio da análise, base de relações e juízos, que 
consistem essencialmente em fundir um predicado com um sujeito, o que exige como 
condição prévia o ter antes concebido o sujeito e o predicado como realidades distintas. O 
passo inicial de nossa mente é o de considerar as coisas como múltiplas e separadas, 
leva a conclusões absurdas, que aqui não vamos apontar, chega-se sem dificuldade à 
conclusão de que a marcha de nosso pensamento não concorda com a das coisas, pelo 
que o pensamento é um mau instrumento para conhecer a realidade. Porém, como não 
possuímos um aparelho melhor para lançar mão, devemos renunciar à pretensão de 
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conhecer as coisas em si e nos conformarmos com uma certa fantasmagoria à respeito 
das mesmas. Só pode existir o Um, porém, nós só O podemos conceber múltiplo e assim 
nos encontramos diante de uma irredutibilidade radical, que deixa valor ao nosso 
pensamento. 

Haveria, não obstante, uma solução para salvar semelhante antinomia e é o de 
buscar outro meio de conhecer acima do cognoscível ou racional, coisa que é absurda. 
Entretanto, na História da Filosofia foram registradas diversas tentativas para se resolver 
a questão. Acontece, pois, que o conhecimento da suprema Realidade, por mera razão, 
inalcançável, seja obtida por um conglomerado de tendências não racionais, cuja foi 
denominada de diversos modos e revestida de uma infinidade de matizes. Com isso, a 
Religião vem a entrar em jogo, tratando de resolver o problema que não foi solucionado 
pela Filosofia e desde então se inicia a luta entre a fé e a razão; entre a síntese das 
tendências afetivas e a análise das tendências intelectuais. 

Porém, as religiões se organizaram em poderes e jerarquias encarregadas do 
governo dos homens e foram obrigadas desde logo a compreender que a fé era uma 
força poderosa em cada alma, embora que constitua um obstáculo para a boa marcha de 
todo sistema de governo espiritual ou temporal. O dogma então apareceu; a fé de uns 
quantos privilegiados se opôs à fé popular e o filiado a determinada religião deveria 
conformar-se em receber passivamente o dogma de fé dos chefes de sua religião, já que 
este era o único meio para que a comunidade dos fiéis pudesse manter o seu valor. 

No entanto, um grande número de espíritos fortes se rebelaram contra essa cega 
disciplina e quiseram gozar de uma fé toda pessoal: quiseram ver a Divindade com os 
olhos de seu próprio coração. Tais foram os profetas, os videntes, os místicos. Alguns 
deles elevaram-se de categoria e ficaram incorporados às personalidades dirigentes de 
sua respectiva religião; outros, porém, foram entregues à heresia. Tal fenômeno teve 
lugar também no maometanismo, razão porque os espíritos mais fortes, ou antes, 
heróicos, se fizeram “sufis”. 

Podemos, pois, resumir a doutrina dos sufis, do seguinte modo: 

“O Universo é como uma sombra de Deus e em si carece de realidade. Aquele que 
existe plenamente é o Deus Uno, que penetra todas as coisas. O homem é um reflexo de 
Deus e tende naturalmente a volver à sua Origem, perdendo sua mísera personalidade 
terrena, aniquilando-a para poder unir-se ou fundir-se em Deus. Deve, pois, o homem 
desprezar a si mesmo e a todas as coisas terrenas. O amor é a arma mais preciosa para 
tal objetivo, pois concorre para que o amante se esqueça de si próprio para se fundir no 
Ser amado. Porém terá que educar esse amor, evitando aplicá-lo às coisas terrenas, mas 
tão somente a Deus. O amor para seres e coisas terrenas não pode, senão, constituir um 
ponto de partida para se remontar a amores cada vez mais profundos, elevados ou 
espirituais. Assim, por exemplo, do amor por um belo rosto, devemos passar ao amor pela 
beleza em geral; às belas qualidades para a Beleza e o Bem. E destes para Deus, que 
constitui a Suma Beleza e o Sumo Bem. 

 

XXVI 
 

ALGO SOBRE O SUFISMO PARSI E MUÇULMANO 

“Pedro Guirao, na Editorial “União de leitores”, transcreveu, sob o título “As 
melhores poesias dos grandes poetas orientais”, que nos dão interessantes biografias de 
místicos sufis. 

Um deles é Saâdi, o persa do século XIII, mestre do ghacel ou poesia da ternura. 
“Saâdi nasceu em 1184, viveu 120 anos consagrando trinta ao estudo; trinta, a percorrer o 
mundo e mais trinta a meditar no seu tapete, à fim de seguir o Caminho do Ideal”, diz seu 
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biógrafo Doolet-Shah. A grandeza de seu transcendental anelo, característico de quantos 
seguem o Caminho Direto, está resumida naquela estrofe final de O Caridoso Ermitão, 
que dá ao ladrão que o assalta tudo quanto possui, ou seja, o velho tapete sobre o qual 
medita: 

 

“Bendito seja o ladrão 

que ao roubar se recria 

pois goza assim a vida de algum modo 

saboreando o roubo! 

Seu coração é tão terno 

Que encontra prazer em qualquer cousa: 
Em troca, a soberbia do meu anelo 

Nem nos Céus, sequer, repousa. ” 

 

Outro grande místico parsi foi Omar Kayzân que “nasceu em Nicheguir; estudou sob 
a direção de Mowaffak e viveu pobremente fabricando tenda até que seu condiscípulo 
Mizam el Mulk, que chegou a vizir, concedeu-lhe uma pensão. Foi um dos mais cultos 
sábios de sua época; trabalhou na reforma do calendário Jalali; compôs umas Tábuas 
astronômicas e um tratado de Álgebra, hoje traduzido para o francês, morrendo em 1123 
aos 85 anos de idade. Sua obra poética rompe abertamente com o rito e o dogma 
muçulmanos, para erguer-se ao panteísmo primitivo. Karl Hermann Ethé, catedrático de 
línguas orientais na Universidade de Gales e autor do “Catalogue of Persian Manuscripts 
in the India Office Library”, diz à respeito de sua obra: 

Embora que alguns dos seus quartetos seja nitidamente místicos e panteístas, os 
demais são o breviário de um radical livre-pensador, que protesta energicamente contra a 
hipócrita austeridade da ortodoxia “ulema”, por uma parte, e por outra, contra a 
excentricidade, hipocrisia e enlevos dos sufis mais avançados, aos quais combate com as 
suas próprias armas. Foi considerado “o Voltaire do Oriente”, por seu “espírito satírico 
contra um clero ignorante” e profunda simpatia a favor da dor humana, sendo que o 
paralelo não vai mais adiante! Em Omar existe algo ainda, de Byron, e o próprio 
Schopenhauer, o que prova o moderno pessimismo não ser nenhuma novidade para o 
pensamento filosófico nem na inspiração poética”. Sabe-se, enfim, que Omar Kayzân, 
como Saadi, pertencia a uma seita mística de gnósticos muito acima da letra morta do “Al 
Corão”. 

Eis aqui alguns trechos de seus Rubazat ou “quartetos” que, provavelmente 
influíram nas poesias do mesmo Jorge e de outros trovadores: O Fugir do tempo e a 
miséria da vida. 

 

“Se cem anos tu vivesses 

Só cem anos poderias 

Decair. 

Se outros cem anos tivesses 

Para ajuntar aos teus dias 

E gozar, 

No fim de tal prazo verias 

Que em semelhante pó terias 
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De acabar. 

 

Pela roda sangrenta do Destino 

Um dia se verá esmagada, 

A tua alma, volvendo no prado verde, 

A erva que pisando martirizas 

Há de crescer sobre as tuas cinzas. 

 

Imagina, se quiseres, 

Que os bens da terra 

Sejam teus 

Pois nada, em rigor existe; 

As coisas nascem e morrem 

Em perpétua confusão. 

Pesado fardo que na Vida 

Um assento hás tomado 

Pouco existe 

Pois que dentro em breves dias, 

Na cadeira que possuías 

Outro ser se assentará.” 

 

Outra poesia de Omar – O sabor da Vitória – é assim resumida por Guirao: 

 

“O poeta conseguiu arrancar aos céus o recôndito segredo que só conhecem os 
Iluminados. Logrou-o por haver despedaçado todas as cadeias do rito; por haver 
conservado puro o coração em seu peito; pela dor haver acrisolado em sua alma e nela 
afogado a serpente do mal: o “eu” (inferior, dizemos nós, razão de escrito com 
“minúscula”). Por haver penetrado nos altos mistérios da gnose, o mundo de nossos 
sentidos tornou-se-lhe mera ilusão. Os humanos valores nenhum papel importante jogam 
nos mundos da superior realidade, que se estende por trás das últimas “ressurreições”. O 
“eu” sobre quem fazemos convergir e gravitar barbaramente todas as coisas do Universo, 
é a mais absurda de todas as ilusões. Nada existe que seja bom ou mau, feliz ou infeliz, 
alegre e tristonho. Nenhuma coisa de nenhuma maneira é. Não existe nenhuma coisa 
singular. 

Nenhum objeto existe que possa contrapor-se a outro distinto. As coisas do mundo 
ficam  assim reduzidas a sombras; nós outros também. Porém são e somos sombras de 
algo que nossos olhos não podem ver e nossas inteligências conceber, mas que hão de 
provocar perfeita serenidade aos desordenados episódios de nossa vida ilusória. Esta é 
algo assim como o avesso de um tapete, por trás do qual se desenham arabescos traços 
de alinhadas cores, cuja beleza e valor tanto nos encantam. O lado oculto das coisas; o 
lado direito do tapete, é a única realidade. Porém, ali cada debuxo perde seu individual 
aspecto. Verificam-se naquele poderoso crisol, imensas volatizações; cada coisa queima 
ali os farrapos de sua miserável individualidade. E o homem volve a ser o que nunca 
deveria ter deixado de o ser: Brahmã.” 

Djelal-Eddin-Rumi nasceu em Balkle, no ano 1207. Seu pai era cultíssimo com 
posição de destaque na corte persa e o iniciou na doutrina dos sufis. Destruída Balkle, 
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sua família mudou-se para a província romana de Yeonium, donde lhe provém o 
sobrenome de Rumi ou “romano”. Diz-se que o poeta desde criança realizou 
extraordinários prodígios, como seja o de voar ou andar nos ares. Fundou uma ordem de 
“derviches”, onde era adotada a música e a dança, que os obrigava a cair em êxtase e 
serem favorecidos por visões divinas. Casou-se ele por duas vezes tendo vários filhos. 
Conta-se ainda, que realizou outros milagres, tais como conversar com os animais, 
ressuscitar mortos, etc. Morreu em 1773, sendo sua morte muito pranteada, mesmo pelos 
de credos diferentes. Suas obras mais conhecidas foram: o “Shamsi-Tahiz”, em honra da 
“Amada” e de vigor poucas vezes imitado nas crônicas poéticas, e o “Mesnevi”, escrito na 
maturidade, encerrando a doutrina sufi, com uma beleza tão rara, que recorda a dos 
Psalmos de David e as parábolas de Jesus (Jeoshua, melhor dito). Da primeira de suas 
obras extraímos os seguintes pensamentos: 

– ... Nesta noite o mundo perecível cede seu posto ao mundo das coisas eternas. Tu 
que eras até agora pó, serás doravante espírito; tu que trazias uma venda nos olhos, 
começarás a ver. Aquele que te trouxe à vida, conduzir-te-á infinitamente para mais 
longe ainda. “Quão agradáveis são as dores que sofres aos seres conduzido para 
Ele!” 

– Por fim partiste para os mundos diáfanos. Agitastes vigorosamente as tuas asas e 
despedaçando as grades de tua gaiola começaste a tua ascensão para o mundo da 
Alma, qual cativo falcão que escalasse de seu cativeiro, ao ouvir o grasnar de outro 
falcão amigo, porque tu eras como a amorosa colombina que, ao sentir o perfume do 
Jardim da Rosa, estremeceste e voaste... 

– Homens que amais! Chegada é a hora de abandonar o mundo! O rufar dos tambores 
que anunciam a marcha, ressoam desde já nos meus ouvidos. Atenção, pois, que o 
Guia já se ergueu e acaba de por em fila os seus camelos. Não ouvis?... como podeis 
continuar dormindo, ó velhos indolentes? Olhai como essa procissão de Almas vai 
entrando no vácuo. Por trás desses fachos de luz, que nos miram do Firmamento... e 
do outro lado do seu cerúleo manto, já está formado um grande exército de almas de 
posse dos grandes mistérios... Pesado sonho desceu sobre vós, provindo das 
celestiais esferas. Cuidado pois que o vosso viver é demasiado frágil para resistir ao 
peso de tão amargurado sono! 

A sentinela que dorme está condenada a morrer! 

Quando o “Distribuidor do Vinho” consolou por vez primeira o meu triste coração, 
esse Vinho inflamou-o, deixando correr por minhas veias um sangue quente e vitalizante. 
Porém, quando a sua imagem se colocou em meus próprios olhos, numa voz se fez ouvir 
dos céus: “Oh! Que delicioso vinho e que excelente taça de pérolas em que foi 
derramado! 

– Na vida eterna é onde tem lugar a verdadeira união, porque o tempo se esvai na 
sublimidade do êxtase. A vida é a nave que nos conduz; a União, o luminoso porto de 
salvação que nos aguarda. Sem ti, amor meu, que importam os deleites da travessia? 
Mil desejos se agitavam em meu coração obscurecendo a tua Face, porém, a tua 
proteção salvou-me, porque o Rei invisível do Universo me disse: “Tu eras a Alma do 
Mundo!” 

– Só o Amor e o Amado vivem desde o começo dos tempos. Não entregues o coração a 
nenhum ser de vida emprestada e perecível. Não achas repulsivo abraçar um 
cadáver? Aspira tão somente abraçar à Alma Universal, que está virgem de qualquer 
outro abraço. Todo aquele que nasce em uma primavera, morre em um outono... 

– Os homens, como as ondas, nascem do mar: do Mar da Alma Universal!... Como o 
podes, pois, julgar que a tua morada é o mundo? Somos pérolas arrancadas daquele 
divino Mar, que é a nossa verdadeira e única Morada. Não se sucedem as gerações 
como ondas do mar da Alma Universal, que as arranca de si para arrojá-los nas praias 
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da Vida? E isso, porque o tempo da divina União se aproxima, do mesmo modo que, o 
reinado da Beleza eterna se acha por trás dessas gerações... 

– Cada objeto perecível tem seu arquétipo no mundo das coisas ideais. Jamais 
perecerão os corpos que teus olhos vêem, nem os sons que os teus ouvidos ouvem, 
embora que se te apresentem como perecíveis, pois que, os regatos não deixam de 
correr enquanto corra a Fonte donde eles procedem. A Alma é a fonte eterna, e os 
regatos, as coisas do mundo que correm através dos prados. Não temas que a Fonte 
jamais deixará de fluir, pois que a sua água procede da imensidade dos espaços... 

– A minh’alma lança todas as noites ao Céu um grito de Amor, que é recolhido pelo 
Firmamento estrelado. O Sol e a Lua dançam todas as noites no meu coração, 
fazendo explodir silente grito de amor. Em cada cintilar das estrelas, eu vejo um raio 
da Divindade e cada dia a minh’alma se identifica muito mais com a Alma das coisas. 
Não é de meu próprio peito donde sai aquele grito de amor, mas da mística União da 
minh’alma com a Alma do Universo... Cada manhã, ao despertar, ouvirás uma voz 
celestial que te dirá: “Quando caires extenuado no pó da estrada, então, será o 
momento de alcançares a meta, pela qual percorreste sequioso, durante todo o 
percurso de tua vida...” 

 

DO MESNEVI 

– Assegura-te, coração, que a Divindade quer brilhar dentro de ti e encher a tu’alma 
vazia com a su’Alma divina transbordante... Ela, qual celestial escriba, abrirá as 
páginas de teu coração, revelando-te inefáveis mistérios que ali sempre existiram 
gravados, mas que, até agora não havias sabido ler. Uma coisa é o Mar e outra suas 
ondas transitórias. Despreza a brancura imaculada das últimas e contempla 
valorosamente o obscuro Mar donde elas procedem. Esse mar arrasta-nos hoje sem 
rumo certo, quais minúsculas naves, sem remos, nem vela, nem timoneiro. Ah! 
Bateleiro que dormes no bote de teu corpo: desperta, contempla face a face o Mar e 
nele reverencia a Água das águas que, invisível, as agita e dentro da tu’alma sentirás 
outra Alma que te chama! 

– Cala, néscio embusteiro, pois, a tu’alma se acha certamente embriagada com 
ordinário vinho, sem que nunca o teu espírito houvesse apreciado do Néctar Divino, 
cujo sabor liberta da mansão do mísero orgulho aquele que o prova. 

– Os raios de Luz caem sobre as paredes do Mundo, que brilham assim com uma luz de 
favor. Por que, ó néscio, consagras o teu coração a falsas pedras sem luz? Segue, 
pois, em busca da Fonte da Luz, cujas luminosas facetas se quebram contra as suas 
paredes. 

– A dor é fonte e tesoiro de inesgotável consolo. A amêndoa é branda e terna, logo 
extraída da casca que a aprisiona. Ó irmão meu! A obscuridade e as penas são a 
Fonte do Êxtase e a Taça da Vida! Os outonos acham-se prenhes de duas primaveras 
e estas ocultas naqueles. 

– As preces heterogêneas dos homens piedosos, mais heterogêneas ainda se elevam... 
confundindo-se no Céu, formando uma só corrente ou tubo espiritual, que vai da Terra 
ao Céu. Nele se vertem todas as orações, todos os anelos, como em imenso Depósito 
em que fossem vertidas quantas mercadorias conduzem as embarcações que cruzam 
todos os mares do Oriente e do Ocidente. Tal coisa é assim porque os deuses dos 
distintos povos não são, senão, facetas de uma só Divindade, cujo Alento anima ao 
Universo. 

– A Humanidade está dividida em duas castas: a dos que amam as fórmulas exteriores 
e a dos que abrasam as suas almas na divina Chama do Amor. Que ninguém venha a 
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Mim com promessas enganadoras, pois só desejo corações que tenham sido 
temperados no Fogo da Vida. 

– Vigia teu ouvido com o testemunho de tua vista, para que esta se converta em 
penetrante Visão. Teus ouvidos, que valem menos de um ceitil, adquirirão desde logo 
o valor de duas rúpias. E teu corpo se tornará diáfano como um espelho. E nascerá 
em ti, no interior de teu peito, um olho gigantesco que, atravessando a tua carne com 
o raio de sua Luz, perfurará o espaço e concorrerá para que possas contemplar ao 
longe o Amado, que dá vida a toda a Natureza. 

– Disse Allah, por boca do Profeta: “Eu não me encontro em coisa alguma; nem nas 
alturas, nem nos abismos; não resido nos espaços, nem na Terra ou por trás do Céu 
infinito. Deves sabe-lo, ó homem, que Eu vivo apenas no coração daquele que me 
ama. E somente ali me encontrarás, quando Me quiseres buscar! 

– Em verdade já foi dito: “Não apagues o teu facho, que Luz poderá ser um dia para as 
gerações futuras...” 

 
XXVII 

 
OS EREMITAS TIBETANOS E A “SABEDORIA PERDIDA” 

O homem heróico que se afastou das pompas e vaidades do mundo (a Maia ou 
grande Ilusão) busca, decididamente, a oculta senda por onde trilharam os “poucos 
sábios que no mundo o foram”, segundo o dito de nosso Frei Luiz de Lião, em seu Elogio 
à vida do campo, isto é, a vida eremítica. Para essa categoria de seres possui o Tibete 
duas classes de retiros, porém em número muito maior do que na Índia: o dos Tshan-
Khang, um pouco distante das lamaserias, desde as mais populosas até as mais 
modestas; e o dos Riten das montanhas, nos quais também existe uma infinidade de 
retiros, desde aqueles que todos os homens de estudo – com maior ou menor fortuna – 
procuram manter nas aldeias ou em cidades, até o maravilhoso isolamento de todos os 
doces atrativos da vida, que logo nos falam dos cenobitas que ali habitaram durante 
muitos anos, vendo apenas uma nesga do céu, por cima do muro que os isola do resto da 
paisagem... E mesmo assim, em completas trevas, que traduzem o horror do 
desconhecido... 

A regra comum para a escolha de semelhantes retiros está no conhecido aforismo 
tibetano de “na fralda, no cume e no vale entre as montanhas, por trás da rocha e diante 
do lago”. Além disso, o asceta deve escolher discípulos (os mais adiantados, procuram 
sempre ter “sete”, formando um universo, de que Ele é o próprio Sol central... dizemos 
nós) mais ou menos fiéis, aos quais deve dar os primeiros ensinamentos orais, direto ou 
“por trás da cortina”, “melhor dito”, segundo a “maia-budista”, equiparável à “relatividade” 
einsteiniana. E, como outrora, o primeiro grau pitagórico dos acusticoe (o que entre nós 
chamar-se-ía “auditiva”), e outras vezes, o ensinamento apenas de sua vida e exemplo... 
Quase todos esses eremitas são naldjorpas ou adeptos do Caminho Direto e contam com 
um Mestre ou verdadeiro Jina... (a quem bem cabe o nome de “Mahatma”, no sânscrito) 
que lhes fica sempre distante centenas de quilômetros... 

No Ocidente os referidos isolamentos ou retiros provocariam a loucura, quando não, 
desequilíbrios mentais de várias espécies; porém, no Oriente – onde vivem irmanadas a 
Alma do Silêncio com a do Misticismo, Egrégora ou Deva regional, digamos assim – fala 
por nós a Sra. David-Neel: “...tais eremitas armazenaram, antes, no seu espírito uma 
imensidade de pensamentos com os quais vivem sua própria vida interior, sem 
necessidade de coisa alguma exterior. Assim é que, não se dão ao trabalho de contar as 
horas; quase esquecem o tempo, entregues a exercícios espirituais de várias naturezas, 
além de mentais e físicos, investigando sempre os problemas filosóficos e suas leis 
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ocultas, com o que chegam a distanciar-se, tanto do mundo ordinário, que difícil se lhes 
torna o volver ao mesmo... Semelhante vida não se acha, de modo algum desprovida de 
encantos: nela existe verdadeira doçura voluptuosa na contemplação face a face com a 
Mãe-Natureza; tal é o Kyabdo ou “a senda espiritual para o Refúgio”, embora que, nem 
todos os habitantes dos sham-Khangs monásticos se consagrem às referidas meditações, 
pois que, muitos deles se limitam apenas a repetir milhares de vezes – com ou sem o seu 
“moinho de preces”, semelhante ao automatismo religioso romano, dos terços e dos 
rosários – a mesma forma litúrgica ou tântrica, cujo espiritual sentido são eles os 
primeiros, muitas vezes, a não conhecerem... 

 

Ilustração: foto  

Legenda:  

Um autêntico “Mago Negro” revestido de uma túnica feita com ossos humanos 
esculpidos. 

 

Entre os referidos eremitas existem verdadeiros Dikshatas ou iniciados, 
semelhantes aos “Mestres de Compaixão”, de que nos falam as escrituras teosóficas, 
sendo que alguns versados nos “Seis sistemas filosóficos hindus”, assinalados por 
Patanjâli, o fundador da escola Yoga. Verdadeiros ganeshas e nazarenos (de nassa ou 
nissa, e até, naga, a serpente de Sabedoria; sem falar no próprio termo nazar em 
referência ao corte de cabelo à altura dos ombros... donde, talvez, se originou, 
anagramaticamente o próprio termo francês “raser”, cortar, e o inglês “razor”, (para 
navalha, etc., dizemos nós) para eles tem esta preciosa frase, a Sra. David-Neel: “A 
crescente invasão da cultura européia poderá penetrar um dia no Tibete e chegar até o 
recinto religioso das lamaserias, porém, o Grande Segredo dos místicos e eremitas 
tibetanos, é mais do que provável, permanecerá lá, sob o signo hermético do silêncio...” E 
acrescenta: “O Budismo lamaísta difere consideravelmente do Budismo que se encontra 
em Ceilão, Birmânia, Sião e também do que se pratica na China e no Japão. Os lugares 
escolhidos pelos tibetanos para neles construir as suas cenobíticas moradas, revelam, de 
certo modo, a particular interpretação dada à doutrina búdica.1 Elevados sobre cúspides 
varridas por terríveis vendavais, os mosteiros do Tibete apresentam agressiva fisionomia, 
como se desafiassem aos invisíveis inimigos dos ‘quatro pontos cardeais’. Enquanto, os 
edificados nos altos e solitários vales, a inquietante aparência de suspeitos laboratórios, 
onde as forças ocultas são manipuladas. Essa dupla aparência, corresponde, até certo 
ponto, à realidade... embora que, de tempos para cá os pensamentos dos monges de 
todas as categorias estejam quase sempre volvidos para o negócio e outras 
preocupações vulgares (“vendilhões do templo”, como os de outras religiões 
decadentes...), os gompas não foram, sem sua origem, construídos por homens de tão 
pouco sadia mentalidade... A árdua conquista de um “além-túmulo”, ou antes, daquilo que 
fica para lá desta vida percebida por nossos inferiores sentidos; a aquisição dos 
transcendentais conhecimentos; a prática das místicas experiências; o domínio das forças 
ocultas, tais os fins para que foram edificadas essas cidadelas encobertas, mas 

                                            
1 Interpretação que, a bem dizer, não o é, mas sim, a lógica consequência da volta à primitiva Sabedoria ensinada por anteriores 
Budas e Bodisatvask através da trazida pelo Buda de Kapilavastu; à guisa do que acontece em todas as revoluções ou 
“renascimentos”, em que a superação, que se supõe desperta em cada época, ressuscita, vivifica as doutrinas análogas anteriores, 
julgadas perdidas; à semelhança, ainda, do viajante que tendo perdido de vista – ao descer para o vale – os cumes que anteriormente 
havia atravessado, torna a vê-los, seriadamente, no longínquo horizonte... para dentro em pouco ter de galgar um novo cume. 
E com isso, pode-se avaliar a essencial diferença que media entre o esoterismo religioso – sempre em seu sintético e científico caráter 
acima dos grosseiros credos positivos e os exoterismos ou véus das respectivas religiões vulgares, que são a simples “letra que mata”, 
daquele outro vivificante “espírito” esotérico... e “uno” da primitiva “Sabedoria”, sucessivamente restaurada por outros tantos Iluminados 
ou Budas. Assim, os religiosos vulgares crêem em “um ou em outro desses Budas históricos (pouco importa se reconhecidos 
inconscientemente com outros nomes, como Francisco de Assis, por exemplo) e os Teósofos conscientemente, razão de os 
reverenciarem de outro modo, além de os quererem imitar como a própria Lei o exige... – Nota do autor. 
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desafiando as nuvens; como as que de direito possuem o nome de “cidades”, enigmáticas 
ou ocultas nos labirintos das montanhas. 

Entretanto, nos dias atuais, místicos e magos devem ser procurados fora dos 
mosteiros. Para escapar ao ambiente excessivamente impregnado de preocupações 
materiais, emigraram eles para os lugares mais afastados e inacessíveis, razão porque a 
descoberta de certos eremitas exige verdadeira exploração...” 

A Natureza, diz H. P. B., possui lugares apropriados aos seus mais distintos eleitos, 
mui longe do torvelinho do mundo e de suas humanas paixões. É em tais lugares onde o 
homem pode melhor adorar a Divindade sem Nome nem culto, tal como faziam seus 
primeiros pais. Semelhantes lugares se acham, em verdade, espalhados por diversas 
partes do Planeta, porém, a Humanidade sabe tanto a seu respeito, como o sabem os 
animais, a respeito de nossos Ateneus e Academias. A Sra. David-Neel assinala, em seus 
admiráveis livros, ter encontrado inúmeros deles no Tibete e em outros lugares, posto 
que, nos fale com excepcionais elogios dos Kama-trangs da Birmânia, monges 
contemplativos, verdadeiros ginósofos orientais da seita búdica mais austera (bon-zos 
primitivos, e não, budistas do divino Sakya-Muni); dos ascetas “zen ou zendos”, de Tofo-
ku-ji, no Japão, verdadeira e reconhecida aristrocracia espiritual do país, vivendo num 
ambiente de celestial ou super-humana calma...; dos solitários do Panya-jan ou “Mosteiro 
da Sabedoria”, em seus retiros da Coréia, entre cujos ascetas descobriu o superior ou 
chefe com sua enxada à mão, tal como os demais, vivendo apenas de arroz e de outros 
produtos agrícolas por eles plantados e colhidos, de acordo com o processo iniciático dos 
três 888... semelhantes ao pitagórico 8 horas para dormir; 8 para o estudo e o trabalho 
solitário e 8 para a vida social: a refeição em comum, os exercícios corporais e as 
espirituais recreações; os residentes no Pei-ling-se, outrora palácio imperial de Pequim, e 
outros, de cuja interminável lista podemos juntar todos aqueles excepcionais e 
misteriosos Seres e lugares, enumerados por H. P. B. e Olcott, em seus respectivos 
livros. (Por Grutas e selvas do Indostão, etc.), tais como os Gusú, Sadiú-nanakas das 
mais afastadas regiões, como sejam, os hipogeus de Karli, verdadeiros “venustas” e 
“advaítas” (acima dos fanáticos crentes no Veda), êmulos, ou antes, criadores dos 
sublimes ensinamentos super-védicos contidos nos Upanishads; os takures e rajaputs 
surias-vanshas hindús, fiéis à religião Solar do primitivo Bom 2 que desprezam aos 
brâmanes vulgares, com a frase clássica de que, “o lodo da Terra não pode emporcalhar 
o puríssimo Raio do Sol”, à maneira daquele errante naldjorpa, de quem, de modo frívolo 
e afrancesado se refere a David-Neel, o qual, “com a aparente rudeza, com que todos de 
sua classe sabem empregar para afastar de seu lado a simples curiosos (‘rudeza’ mui 
típica, ainda, segundo seus biógrafos, na naldjorna H. P. B.) só usava em sua 
independente linguagem, comparações “escatológicas”, como aquela de que “o homem 
vulgar é semelhante aos vermes que rastejam no solo”; ou aquela outra de que “a missão 
do verdadeiro sábio é a de transformar excrementos de cães em estrelas luminosas”, que 
fazem recordar o simbolismo astronômico egípcio do “escaravelho sagrado”, emblema do 

                                            
2 Em Dug-long, no vale de Sog-tchu, desde os tempos remotos de Pa-tchen, a seita de Ponbo ou Bon-po, como antiquíssima doutrina, 
razão de lhes ter como cismáticos do Budismo. Daí o nome dado (de Bum-tsa ou Bon-tsa) à cordilheira de Tchu-nag-kang, donde se 
bifurcam os caminhos, a ocidental seguido por Huc, e a oriental, que cruza a lamaseria de De-zgyé. 
Os homens do Bon, ou sejam, “os homens de Bem” foram sempre e em qualquer lugar assim chamados por provirem daquela primitiva 
“raiz” que, através dos ários, nos deu – como já dissemos – o bônus, bona, bonum latinos. Centenas de fonéticas derivações daquela 
antiga e religiosa raiz, deram, por sua vez, nomes a outras tantas cidades da História (Veja-se a extensa lista das povoações debaixo 
da raiz “bon” e “bona”, que ocupam, por exemplo, o índice dos Atlas geográficos de Kipper ou de Stiler) sem deixar ainda, as 
desinências à base da raiz bal ou baal, do Baltistan do Pamir, centro Bom das irradiações ou êxodos emigratórios de outros tantos 
povos, tais como os que vemos no Gotland ou Gotlandia sueca; na Tripolitania; no mítico Gales bretão; na misteriosa Bala do Líbano; 
nas Balas de Sumatra e Filipinas e, enfim, na Bala das mesmas portas de Lhassa, segundo nos refere David-Neel. 
Em sua peculiar maneira de ser, os habitantes do Jam ou Jiam, no Este do Tibete, é provável que estejam, por sua vez, relacionados 
com a originária doutrina do Bom, pois que, louvam a civilização ocidental e desejam ser visitados pelos estrangeiros. “Os de Lhassa”, 
dizem, “mutilaram de modo lamentável nossa poderosa religião primitiva, transformando-a em um verdadeiro inferno, donde não mais 
podemos sair, ou ser ‘redimidos’; inferno criado por uma súcia de lamas impostores e hipócritas, embora que, de cara austera e atos 
sensualíssimos”. No Ocidente, nenhum termo mais apropriado ao caso, do que “jesuíta”. Este já serve para distinguir os hipócritas de 
todas as classes... – Nota do autor e parte do tradutor. 
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Anjo ou Espírito dirigente do imundo planeta em que habitamos; as rudes demonstrações 
médicas do grande Paracelso, quando ridicularizava os seus perversos convivas 
(médicos), apresentando-lhes em uma salva de prata, o verdadeiro e mais seguro 
processo de diagnosticar, ou sejam, os fundamentais produtos secretórios, cujo nome não 
fica bem ser aqui apontado... As Montanhas de Kaf de Bhadrinath e de Chalchas, repletas 
de grutas (viharas) ou sagrados hipogeus bhi-shus, onde se ocultam, na maioria das 
vezes, as maiores e mais prodigiosas bibliotecas subterrâneas, inacessíveis aos 
profanos... por mais valiosos que sejam as suas credenciais ou diplomas. E em geral, 
uma grande parte das montanhas consideradas sagradas na Ásia de que já falamos em 
outro capítulo. Em tais retiros, enfim, isolaram-se grandes Almas, daquelas a que se 
refere João Garcia Neto, em seus Apontamentos sobre o problema religioso, quando diz 
que, “sem as dores e as amarguras de que se acha repleta a vida humana, jamais o 
homem teria possuído religião”... 

Tudo isso é dificilmente concebido no Ocidente, especialmente nos países latinos, 
pela eterna rebeldia do homem contra o mistério que o cerca, mas que, a todo custo tem 
de ser esclarecido, pois, como já foi dito, a causa principal dos latinos se descuidarem das 
indagações religiosas, é por já a terem recebido “formulada” desde a sua infância, qual a 
“fé cega do carvoeiro”, que tantos danos vem causando ao progresso espiritual da 
Humanidade... 

Alguns dos riten dos eremitas tibetanos são verdadeiras maravilhas naturais, em 
harmonia com seu não menos maravilhoso espírito. De sua viagem à Lhassa, descreve 
David-Neel, páginas de grande emotividade, como aquela que diz: “Ao nos acercarmos à 
colada, a passagem tornava-se cada vez mais selvagem. À nossa esquerda se erguia 
uma colina rochosa, cuja subida extremamente pontilhada, dava a idéia de que fossem 
diversos castelos, com suas portas, janelas, torreões e balcões, sem faltar coisa alguma3. 
À primeira vista pensei que se tratava de algum mosteiro contemplativo, porém logo 
compreendi que o seu único arquiteto havia sido a Natureza. Por acaso habitaria algum 
asceta em tal lugar? 

Em outra ocasião daquela viagem à Lhassa, a autora julga estar diante de estranha 
aldeia, como aquelas “quintas encantadas” e outros lugares semelhantes, mencionados 
por H. P. B., em sua obra: “Por grutas e selvas do Indostão”, quando a mesma David-Neel 
formula este raciocínio: “Que aldeia será esta? Não figura em nenhum mapa, nem dela 
jamais me falaram no País? Sua arquitetura em nada se assemelha à das casas aldeãs... 
Em lugar de abrigos e cabanas, víamos pequenas estalagens e castelos em miniatura, 
cercados de jardins que, apesar de suas exíguas proporções, tornavam-se admiráveis por 
seu aspecto imponente. A estranha aglomeração achava-se banhada por uma pálida luz 
doirada. Nenhuma voz humana, nenhum grito de animais se ouvia, mas tão somente – de 
tempos em tempos – as argentinas notas de um carrilhão chegavam aos nossos ouvidos. 
Ficamos assombrados...! 

Estávamos no Tibete ou em um país de fadas?... “Seguindo um caminho construído 
por cima de profundo abismo, logo voltam antes do por do sol. “Onde estão os palácios, 
as vilas, majestosos palacetes e jardins tão esteticamente traçados? Diante de nós, 
estendia-se apenas a sombria e solitária florestas... O tépido sussurrar da brisa que vinha 
através da ramagem, substituía o tilintar das argentinas campainhas”. Estarei com febre? 
Teremos sonhado? “perguntei a Yongden. Creio que nada de real tivemos ocasião de ver 
esta madrugada. Apenas as fantasmagorias de um sonho”. “Sonhos! Eu vos direi como 
ambos havemos sonhado: esta manhã enquanto contempláveis a cidade maravilhosa, eu 

                                            
3 “Templos jainos” naturais, incomparáveis com aqueles do Tibete não são tão raros assim no mundo, porquanto, em nossa própria 
Península os há, como os temos apontado em várias de nossas obras. A chamada “Vila Velha”, no Estado do Paraná, no Brasil, pode 
figurar como da mesma classe. Sem falar no que se acha “mascarado” por densas selvas, nos Estados de Mato Grosso, Ceará, 
Paraíba, Rio Grande do Norte, etc. no mesmo País, estreitamente ligado com o passado histórico da Atlântida. – Nota do autor e do 
tradutor. 
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tracei um círculo mágico (soungpo) na rocha, à fim de que, nem deuses, nem demônios 
pudessem impedir nossa jornada em busca de Lhassa. Procurando encontrar o símbolo 
mágico, Yongden foi ter a uma rocha lisa junto a um grande pinheiro. Ei-lo aqui! 
Pronunciou triunfalmente meu companheiro. Olhai-o! De fato, o “soungpo” distinguia-se 
perfeitamente sobre a pedra arranhada fortemente com a férrea ponta de seu bastão. A 
começo nada tive que retrucar, embora depois de alguns instantes lhe dizer: “Filho meu, o 
próprio Universo não é mais do que um sonho!” “É verdade, respondeu ele, porém o 
“soungpo” e os “ngags” (mantrans) que pronunciei enquanto traçava o primeiro, fizeram 
dissipar a miragem. Não resta nenhuma dúvida; tratava-se de seres que desejaram 
retardar a nossa marcha ou impedir o nosso êxito. Tal como os pássaros negros (mi-ma-
yins) e os jovens leopardos? perguntei-lhe eu. Sim, afirmou Yongden... Finalmente, 
saímos daqueles fantásticos bosques de Kha-Karpo, para nos defrontarmos com 
verdadeiros povoados, em lugar de castelos encantados; e homens de carne e osso, em 
lugar de lemúricos “mi-ma-yins”...! Vejamos se nos podemos sair bem da aventura com 
eles, como o saímos com os seres dos outros mundos...” 

Finalmente, em outro lugar nos diz David-Neel: 

Depois de tranquila noite, despertei muito cedo, ou antes, sonhei que despertava. 
Raiava a aurora e vi um lama de pé diante de mim. O lama em nada se assemelhava ao 
impenetrável gomtchen nem ao ilustre dissertador que havíamos deixado do outro lado da 
montanha. Tinha a cabeça descoberta; longa trança descia por suas espáduas indo 
alcançar os calcanhares, além de levar o hábito branco dos reskyang. 

– Ietsunema – me disse ele; o “papel de mendigos” já vos irá mal doravante. É que 
tomastes a mentalidade do personagem que representáveis. Estareis melhor com vosso 
zen e then-treng em volta do pescoço. Mister se faz que ao chegardes à Lhassa, já 
estejais com eles. Chegareis ali, não duvideis sequer um momento. 

Sorriu finalmente o aparecido, murmurando no meu ouvido: “Djigs med naldjorpa 
nga” (“eu a yogina sem temores”...) frase que me era habitual... Quis responder-lhe e... 
despertei. Os primeiros raios do sol batiam em cheio no meu rosto. O lugar onde se 
encontrava o desconhecido estava vazio. 

A propósito do livro de Marques de Riviere “A’ l’Ombre des Monastéres thibétains”, 
que nos chegou às mãos, como dádiva de alguém que muito prezamos no Brasil; cujo 
prólogo é feito por M. Magre, não é mais do que um dos muitos livros que por aí 
encontramos nesse sentido, inclusive do Pe. Huc “Dans les Thibet”; o de Montgomery 
(Mon voyage secret a Lhassa), o de Ossendowsky (Bêtes, Hommes et Dieux), etc., etc. 
Para ser lido o primeiro, por exemplo, mister se faz que o leitor já possua conhecimentos 
bastantes, além do intenso desejo dessa exigida “comunicação do homem com a 
Essência Divina, do Mundo que o Oriente alcançou, através de milhares de experiências 
espirituais”. Seria preciso encontrar o puro estado d’alma de quem o escreveu, 
compenetrando-se, além do mais, da Sabedoria Búdica, que ensina “tudo ser perpétua 
ilusão e mudança de forma”. E que a lei essencial da vida está “em o homem se elevar do 
mundo material para o espiritual, ou da mentira para a realidade”. Então, o leitor se 
elevaria com o mesmo piedoso recolhimento com que Jean Marqués de Riviére galgou “a 
colina repleta de bosques”, onde se encontrava a “Casa de preces”; leria, ainda, com igual 
admiração “os sûtras do Kandjur; seguiria os caminhos da meditação, que preparam para 
a iluminação espiritual e depois de se ter assim aproximado da Presença... em sua gruta 
sagrada, lograr elevar-se acima das fantásticas puerilidades do bem e do mal, 
alcançando, finalmente, o maior de todos os segredos, o SEGREDO que não deve jamais 
ser revelado, pois que, cada um de nós o deve encontrar em seu próprio Seio”... 
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XXVIII 
 

A GRANDE LOJA BRANCA E AS “JERARQUIAS NA SUDHA-DHARMA-MANDALAM” 

A propósito das matérias tratadas nos capítulos anteriores, julgamos conveniente 
um ligeiro extrato das doutrinas da chamada “Sudha-dharma-mandalam” (um dos 
principais aspectos terrenos, senão, representações da “Grande Loja Branca”, Hierarquia 
Oculta, etc.) já pelo que possuem elas de orientais ou “tibetanas”, já por se ter espalhado 
– embora que, com notória incompreensão, por falta de prévias instruções, e até 
merecimentos... – entre grupos de Teósofos de ambos os continentes (por sinal que, 
“usando e abusando de seu Nome”) inclusive pseudo-ocultistas, que se apresentam, 
criminosamente, no mundo como “enviados seus” (dela S. D. M.). 

 

Ilustração: foto  

Legenda: 

Um autêntico “Mahatma” – H. P. B. o deu como o mestre “Morya”, procurando velar 
outras coisas mais... E com tal nome é Ele reconhecido até hoje pelos da S. T. de Adyar. 
O fato, porém, é que não existem adeptos com tal nome, como não o existem, com os de 
Kut-Humi, Serapis-Bey, Hilarião, etc, pois o são das Linhas a que pertencem... com seus 
verdadeiros (nomes) que não dão, absolutamente, a profanos. Do mesmo modo que, as 
tais “linhas” e Raios que se conhecem, através do sr. C. Leadbeater e outros pecam por 
errôneas, ou melhor, falsíssimas. Ademais, de 9 de Maio de 1937 para cá as famosas 
“Regras Ocultas da Sudha-Dharma-Mandalam”, ou melhor, da Gr .:. Frat .:. Br .:. sofreram 
modificações gerais. 

 

Não trataremos, a seu respeito com grandes detalhes, já por não ser isso permitido 
por Lei – pois que representa Ela a própria Lei que defende, embora que por trás, o régio 
Governo Oculto do mundo (como é chamado nas escrituras veladas) já pelo muito que 
existe através de folhetos editados em Madrás pelo “pandita” Dr. K. T. Sri-Vasa-Chariar, 
em 1923. Sem falar no “Protesto” feito por R. Vasudeva Rôw (B. A., B. L.) vakil do alto 
tribunal de Madrás, contra a sra. A. Besant, por se servir indebitamente de seu nome (da 
Sudha-Dharma-Mandalam), de permeio a “extemporâneos messianismos” e descabidas 
religiões, perigosíssimos enxertos aplicados no corpo virginal da Teosofia, por outro nome 
(no sânscrito), Gupta-Vidya, Sanatana-Dharma, etc., senão, a “Primitiva Sabedoria”, de 
que vimos tratando até agora. 

O Dr. Subramani Iyer, uma das figuras mais proeminentes do movimento teosófico 
da primeira hora, magistrado amigo de H. P. B. e recentemente falecido, quase em estado 
de miséria, segundo viemos a saber, deixou para o Ocidente o que era permitido saber-se 
a respeito da mística Instituição denominada “Sudha-Dharma-Mandalam”, cujo nome 
significa: Sudha, pureza; Dharma, verdade, Lei, etc., e Mandalam, fraternidade. Ou como 
se disséssemos: “Os Irmãos da Pureza”, (excelsa Fraternidade que faz manter a Lei, 
dizemos nós...) nome que até certo ponto forma estreita relação com o tradicional “Velho 
da Montanha” (no Líbano), famoso nos tempos das Cruzadas e iniciador de Hugo de 
Payens e Godofredo de Saint-Hilaire, fundadores, como é sabido, da “Ordem Templária”, 
que chegou quase a ser senhora do medieval mundo cristão até o momento de sua 
ruidosa queda; queda, por outro lado, tão dramática como análoga à dos pitagóricos de 
outrora, e como ao finalizar do século XVIII, tiveram os jesuítas: três instituições iniciáticas 
– em linhas gerais, um tanto afins. Os referidos “Irmãos da Pureza”, no Líbano, dizem que 
ainda existem até hoje, embora que, mui secretamente... estendo-se para o Sahara 
africano e marroquino... Donde aquela outra lenda de famoso Chefe-Adepto, à frente dos 
“40 cavaleiros do Deserto”, semelhante àquele iniciático conto de “Ali-Babá e os 40 
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ladrões”, de tão má interpretação, por parte dos que só enxergam “a letra que mata”, ao 
invés do “espírito que vivifica”... inclusive, no prodigioso termo do “Abre-te, Sésamo”, ou 
do portal oculto na rocha, por onde os mesmos entravam e saíam... cujo termo 
(“Sésamo”) além do mais, provém do sânscrito “Shamo ou Shama”, que é “a disciplina 
moral e emocional” (?), primeira de Shatsampatti; do mesmo modo que, de Shalmali, ou 
nome oculto que se dá até hoje, nas escrituras orientais, ao 3º continente: a Lemúria. E 
que, finalmente, vai ter no de Shamballah, ou “a Ilha Imperecível, que nenhum cataclismo 
pode destruir”... Cidade, nesse caso, lunar, ou apásica, etc. como seu subtítulo o diz 
(“Ilha”, etc.). Sem falar em que, ela mesma provém de “Shoma” ou “o licor inebriante da 
Lua”, etc. Ademais, o próprio termo Shalmali, dado à Lemúria, possui o mesmo sentido, 
isto é, “inebriante”, ilusório, fantástico, etc, etc... 

A Sudha-Dharma-Mandalam ensina que, “há uns 12.000 anos (data aproximada do 
desaparecimento do último resto continental atlante, como nome de Poseidonis, em frente 
a Gades ou Cadix) foi constituída a Hamsa-Yoga ou Assembléia de excelsos Yogis 1, sob 
a direção suprema de Nara-yana ou Nara-yoni, “o sublime Andrógino”, como seu nome 
exprime, cujas sexuadas metades são: Nâra (Arão ou Aarão) e Nãri (ou Iram, Hirão, etc.) 
ou como se disséssemos, respectivamente, o Turão e o Irão. Entre outras seletas ou 
esotéricas revelações, os partidários da Sudha dizem que, Narayana, deixou-lhes o Upa-
ghâta-gita ou comentários esotéricos do célebre Bhagavad-Gita ou “Canto do Senhor” (do 
Bem-aventurado, etc.), que constitui, por sua vez, um simples e delicado episódio da 
grande epopéia do Mahabarata, o que deve ser uma verdade, concorda com o mesmo 
Mahabarata possuir uns 12.000 anos. E se for posterior, incluir o Bhagavad-Gita como 
uma venerável relíquia de tempos anteriores. 

Narayana, para aquela instituição é o grande Rishi (El rike, Ourike, Enrico o “Rei 
rico” ou possuidor de “régios tesouros”, etc... de outras tradições, inclusive, das mais 
secretas da Maçonaria, especialmente, a escocêsa) um dos “Sete Primitivos Pradjâpatis 
ou progenitores da 5ª Raça, a Ária, nascido do Seio Insondável de Parabrahman, como 
Protetor do Mundo, vivendo no Badaria-Vana, razão de sua voz ser chamada de “Deva-
Vani”...) ou sejam, as mais excelsas regiões existentes no Planeta, algo assim como o 

                                            
1 Em tal Assembléia dos Santos Yoguis ou “Grande Loja Branca”, Narayoni deu a seu “filho”, “emanação ou tulku”, Nara algumas das 
tristes características da Kâli-Yuga ou quarta Idade de Ferro, que teve início, segundo alguns, quando da morte de Krishna, e segundo 
outros, com a catástrofe atlante, sem falar no erro da data da morte daquele excelso Ser, ou de apenas 5.500 anos ou de 3.500 antes 
da Era Cristã. O mesmo Bhagavad-Gîta é um repositório da grande batalha travada entre Brancos e Negros (a última já se vê, 
porquanto nem sempre saem vencedores os Brancos). E foi daí que começou o mistério da rainha “Kali-Beth”, ou deusa negra, 
anteriormente “branca, cujo impulso maléfico vem até nossos dias... para uma próxima “redenção”, cujo fenômeno é por completo 
desconhecido dos mais doutos esoteristas ou Teósofos. Nesse caso, as interpelações ou perguntas e respostas entre Krishna e Arjuna 
comprovam que uma data e outra são uma só, isto é, a da morte de Krishna e a do desaparecimento da ilha “Poseidonis”, à parte 
opiniões contrárias. 
A missão tutelar dos chamados “Budas ou Senhores de Compaixão” (melhor dito, manifestações do “Espírito de Verdade”, como é o 
primeiro a dizer, o próprio Krishna, quando promete a sua vinda, etc. a Arjuna, com estas palavras: “Todas as vezes, ó filho de Bharata! 
que Dharma, a lei justa declina e Adharma (o contrário) se levanta, Eu me manifesto para salvação dos bons e destruição dos maus. 
Para restabelecimento da Lei, Eu nasço em cada Yuga (Idade)”, etc. dizemos, tal missão dos Senhores daquela Assembléia (as 
famosas Assembléias da Agharta...) para os degenerados homens da Kali-Yuga (ou “os filhos da Viúva”, ou essa pobre e decaída 
Humanidade, que tanto vale pela “queda ou transfiguração do Bem para o Mal expresso na referida ‘princesa Kali-Bet ou Kali-Beth’: a 
deusa branca que se transforma em negra”, pela cruel vingança dos “racksasas negros”...). Sim, tal fenômeno concorreu para uma 
mudança completa na Lei ou Dharma do mundo; mudança ou transformação essa, sem necessidade da Lei de Castas, originária, 
consignada no Manava-dharma-shastra ou código do Manú da idade anterior, que assim reformada, a aquisição yogui da Brahma-
vidya ou Supremo Conhecimento, estaria, desde então ao alcance de todo ser humano, sem distinção de sexo, credo, casta ou cor, 
Razão de todas as Associações de caráter verdadeiramente espiritualista, cogitarem dessas puríssimas e elevadas diretrizes. Daí, a 
constituição da Suddha que, por sua própria etimologia não é, senão, o Caminho Direto de que tanto se tem falado neste e em outros 
capítulos anteriores. 
Os sagrados livros jainos de Patuna, referindo-se aos últimos momentos do senhor Gotama, o diz: “Eleva-te para Nirvi, deste corpo 
decrépito onde estiveste residindo por tanto tempo; ascende para o Lugar donde vieste, ó bendito Avatara! para a tua anterior e 
celestial Morada!...” 
Pelo que se viu, a própria decadência humana, ou antes, seu afastamento da Lei justa ou Dharma é o que obriga a semelhantes 
Avataras, mesmo porque, se a vida universal é repartida em ciclos (raciais, etc.), logo não poderia deixar de haver elevações e quedas; 
períodos de engrandecimento, iluminação, etc. (como o da “Renascença” por exemplo) e períodos de decadência, de aniquilamento, 
etc. como sói acontecer atualmente, haja visto: a horrível confusão estabelecida por toda parte do globo. 
Em resumo: existem tantos Dharmas como organismos seriais: Dharma propriamente dito, para cada indivíduo ou “fato concreto”; 
Para-dharma coletivo, ou de cada etapa da humana evolução e Para-maha-dharma ou Lei cósmica (Universal), que a tudo e a todos 
rege, ou melhor, envolve...” – Nota do autor e do tradutor. 
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Monte-Merú e Shamballah de outras tradições e livros místicos 2. Sendo que alguns, 
preferem considerá-lo como o Chefe dos Sete, para não dizer, o 8º, fenômeno que inclui, 
ainda, os famosos “Reis de Edom” (do Edem, Paraíso terrestre, etc.). Narayana é, pois, a 
Emanação, Hipostásis ou Tulku, do próprio ISHVARA, senão, seu representante na Terra, 
como dirigente da Ronda, por outro nome: Planetário ou Eterno Vigilante da Doutrina 
Secreta, (a “Palavra Perdida”) por ser Ele quem impulsionou a sua tônica no início da 
mesma (Ronda). Ou antes, Aquele que, misticamente, diz: “Eu não durmo jamais, porque 
se tal fizesse, o Mundo inteiro cairia no Caos da Primitiva Idade”. Comparável, ainda, com 
o Arcanjo Uriel do “Paraíso Perdido”, de Milton, está assentado na mesma fronteira da 
eterna Luz Solar, com as trevas de nossa Terra... Ou o mesmo anjo Mikael, com sua 
espada flamígera guardando o Portal do “Paraíso terrestre”. 

Constitui, pois, Narayana, o tronco andrógino de toda a Santa Jerarquia dos Arahts 
(Arhats), os filhos da “Névoa do Fogo”, ou seja, a sempre existente “Árvore da Vida”, ou 
“Árvore norsa”, dos escandinavos e da Valquíria, de Wagner. Este Tronco, Mônada ou 
Ápice do grande Triângulo, divide-se para baixo em duas ramas, lados ou vértices 
constituídos, respectivamente, por Nâra (o divino varão ou “Viraj”) e Yoni. Nari ou “Yoga-
Devi” (a Luz de Ishvara, Ísis ou a Grande Mãe, “lago dos sublimes lotos do Badari-Vana”, 
isto é, “a Alma de nossa Terra, sobre a qual o espírito de Nâra, Arjuna ou Hamsa repousa, 
qual Cisne (a Ave Divina do Kalevala nórdico, que assim fecundada põe “sete ovos”, 
mundos ou planetas; seis deles de oiro e o sétimo ou terrestre, de ferro. No hino litúrgico, 
que a Assembléia de Sábios ou “Grande Loja Branca” canta Yoga-Devi, louva-se aos 
“Duzentos” (algo mais, dizemos nós, porém que, não o podemos revelar...), ou sejam, os 
“múltiplos poderes fecundantes” que ela possui, à guisa da Ladainha (Litania, Lauretania, 
Laurenta, Latona, Lorenza, etc.) dirigida à MARIA, na liturgia católica. Tais “poderes” se 
resumem em um só, porém, com tríplice Aspecto, a saber: Krya-shakti (“poder do Amor”) 
Gnana-shakti (“poder do conhecimento”) e Karma-shakti (que o autor não citou e nenhum 
livro o faz, mas que se acha mui claramente expresso como o central dos “3 Caminhos da 
Vedanta”, dizemos nós). 

Daqueles Três primeiros, derivam “Sete hierarcas”, Regentes ou Rishis (Narada ou 
Abi-kara-purushas): Nara-ad-am (o Adão arico?...) na região superior do Satwa ou Chatur-
loka (“loka”, região) e preside à Gnana-charya, conhecimento ou Yoga superior (brahma-
vidya, de “Vidhya”, conhecimento). O grande Valmiki buscou para seu drama Kalidhâsa a 
suprema inspiração deste Maha-rishi. Os outros seis Rishis são: Kashya-pa, 
representante do Jana-loka, “Mundo jaino ou dos Jinas”, consagrado à evolução especial 
dos que não alcançaram ainda a ser Mestre na Gnana-Vidhya; Sub-brahmanya que no 
Bhuvar-loka cuida da purificação dos corpos emocionais de mestres e discípulos; Vama-
deva, chefe supremo do Tapar-loka ou mundo das “tapas” (devoções) e que expõe com 
exatidão as necessidades dos tempos, a Brahma-vidhya aos graus mais inferiores; 
Chanda-lanú, que cuida no Mahar-loka da observância das disciplinas entre os trapas ou 
alunos; Kala-dêva, que cuida de remover a estes últimos os obstáculos da Vereda e, 

                                            
2 As outras quatro gloriosas residências são para a Shuda, as de Kalaland (ou Kala-pam, de Kala-pani, o mar); Padma-land ou 
Pamalam (a Terra do Loto, literalmente); Brahma-land (ou “Terra dos deuses”) e Shanky-aland (ou Terra dos Sankya ou “Sankas”. Daí, 
o próprio termo: Sankaracharya, etc.). E... tudo isso e quanto foi dito no texto relacionado com Shamballah, além do mais, pelo “Dvipa” 
não se referir apenas aos globos planetários, como afirmava a sra. Besant, mas também, às suas projeções ou sombras... na 
superfície e até mesmo, no seio da Terra. Haja visto: o deserto de Gobi, como já fizemos ver em outras anotações, com a conformação 
geográfica da parte lunar que olha para a Terra... 
Aproveitamos esta anotação para apontarmos os diversos livros que a Sudha-dharma-mandalam (como a principal Agência 
representativa da Hierarquia Oculta, no mundo) já fez imprimir em inglês e tamil assinadas por Vasudeva Row (que lançou um protesto 
contra a Sra. Besant se dizer em ligações com aquela Instituição): Pravana-Vada (2 volumes); Sanatana-Dhama-Dipika; Yoga-Dipika; 
Sri Bhagavad-Gîta e Gîta-Upodgata: primeiro tomo do Comentário de Hamsa Yogi ou grande Comentário ao Sri. Bhagavad-Gîta. 
Além de outros livros importantes sob a guarda da Sudha-Dharma-Mandalam, figuram: Os 4 Vedas completos; o Bharata-Sutra ou 
Yoga Vyasa; o Bharata com as suas 24.000 slokas, por Bhargava Vyasa; o Maha-Bharata como foi originalmente composto por 
Krishna Dwipayan Vyasa; 76 Upanishads em sua forma original; outros 4 Gîtas; Arsha, Brahma, Sruti e Duddha-Gîtas e Suddha-
Rahasya, juntamente com um comentário de Hamsa Yogi e tres notabilíssimos Karikas sobre as mencionadas obras. – Nota do 
tradutor. 
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finalmente, Deva-pi que é, em Bhur-loka, como o Rei de todos os corpos dos consagrados 
à referida Yoga. 

Cada um desses “Sete hierarcas” possui sob suas ordens 108 subalternos 3 (108 é 
a quarta parte do grande número místico 432 que, com ou sem zeros à sua direita é, 
segundo H. P. B., o módulo por excelência dos Céus e da Terra). Muito bem se pode 
dizer que, a síntese de todos Eles é Maitréia, o futuro Buda Branco, com o qual logo se 
depara, trasladando essas séries ou jerarquias do mundo terreno ao celestial, ou divino, 
as grandes cronologias bramanicas e tamis, de que nos temos fartamente ocupado em 
outros livros (Conferências Teosóficas na América do Sul e O Livro que mata a morte). Os 
Sete referidos Hierarcas podem ser ainda representados: cinco deles situados nos 
respectivos cinco vértices da estrela de cinco pontas ou pentalfa (o “pentágono estrelado” 
dos geômetras): o sexto (ou melhor, o primeiro: Nara-ad-am, fora dela ou “oculto”, 
presidindo-a com seu supremo influxo. Nesse caso, se a cada um desses cinco os 
considerarmos, por sua vez, como centro de um “exalfa” ou “signo de Salomão”, os cinco 
multiplicados por 6 dão 30 e com aqueles dois, “o número de poderes do Adeptado (os 32 
Portais de Sabedoria, representados pelos próprios dentes na boca. E primeiro do 
mistério da série de Budas-vivos, dizemos nós, no que diz respeito ao Ocidente, pois, que 
o último do Oriente foi o 31º...). Se juntarmos a esse número (32) mais 1 do Nâra primitivo 
e andrógino temos, finalmente, o “33”, que é o número dos graus maçônicos do Rito 
Escocês antigo e aceito.4 Cada um dos “32” se acha ainda representado pela inicial de 
seu nome, com a qual é formada a chamada “Chave filológica”, também conhecida por 
hindús, egipcíacos e hebreus, como prova para os últimos, a Cábala sagrada, coordenada 
pelo mágico poder de letras e números. Os 32 referidos nomes são dados pela Sudha em 
valiosos versos consagrados a Nárada e a Yoga-Devi ou Ísis, o “Fio de Ouro”, ou 
Sutrâtma da Fraternidade. O poder mágico das 9 vogais (são 14, ou sejam: 2 x 7 = 14) e 
as 32 consoantes, diz-se, alcança o 2º plano ( Anupádaka ou Mahat), distribuindo-se as 
consoantes, por sua vez, em 5 grupos, segundo seu respectivo órgão vocal: as da Ka 
(guturais) que influem sobre o Akasha ou Éter Superior; as da Cha (aspiradas, sibilantes) 
sobre Vayú ou o Ar; as da Ta (palatais) sobre Agni ou Fogo; as de Tha (cerebrais), sobre 
Apas ou Água e as de Pa (labiais) sobre Prithivi ou Terra. Combinando-se consoantes e 
vogais, provocam-se os diversos ava-stha ou estados de consciência do Jiva encarnado 
em nosso corpo. 

Resumindo: a Sudha-dharma-mandalam não tem outro paradigma, senão, o do 
Amor Universal ou a preconizada compreensão de Narajoni na tradicional Doutrina 
Secreta. Ainda mais, por ser Ela uma das modalidades da “Grande Hierarquia Oculta” ou 
Excelsa Fraternidade, que data do meado da Terceira Raça-Mãe – a Lemuriana – logo 
que se deu a “separação dos sexos”... 

                                            
3 Como se sabe, números, idades e outras coisas mais são vedados pela própria Lei, ou Regras da “Excelsa Fraternidade”, pelos 
males que sua revelação poderia trazer em mãos profanas, conforme já foi dito em outros lugares deste trabalho. Podemos, porém, 
debaixo dos “mayavicos véus da iniciação”, adiantar que, acima do número 108 existe uma forma trina representativa do próprio Eu-
Universal, através de seus vários nomes iniciáticos: Atmâ-Budhi-Manas (teosófico) Kether-Chochmah-Binah (cabalístico), etc. Algo 
assim como “régias corôas”... que pairassem por sobre os “Sete referidos Chefes ou Hierarcas”. Para, no final de contas, chegarmos a 
alcançar o misterioso número 777, de que tanto se têm ocupado os investigadores dos Grandes Mistérios... mas, nenhum deles, dito a 
Verdade. O próprio Djval-Kul, como um dos preclaros membros da antiga Linha dos Kunt-Humpas (da confusão “adyaresca”, de um 
único Ser com o nome de Kut-Humi...) já dedicava um estudo nesse sentido, porém, restringindo o mistério desse excelso e inviolável 
“número”... ao dos 3 mundos, isto é, cada 7 para um deles. Sem falar no “colar das 777 pérolas”, como das encarnações do Ego... e 
outras coisas mais, que longe estamos de aqui as revelar... em a nossa pobreza de conhecimentos. – Nota do tradutor. 
4 Não fica ainda aí o mistério do número 32, porquanto, um ciclo haveria de chegar, ou seja, o da fusão do “Oriente com o Ocidente”, 
em que deveria ele resplandecer em toda a sua grandeza. Razão porque o Buda-vivo do Oriente (em Urga, na Mongólia), mais 
conhecido pelas tradições, como o “velho deus decrépito”, ou o “do crepúsculo vespertino oriental”, possuir o número 31, para que o 32 
da série dos “Budas-Vivos”... fosse, ao mesmo tempo, o primeiro do Ocidente. 
Outrossim, o número 32 é, ainda, a soma cabalística dos 22 Arcanos Maiores (lâminas e letras do alfabeto hebreu...) e mais a Árvore 
Sefirotal que, como se sabe, compõe-se de 10 ramos. Assim, 22 + 10 = 32... Para o DEZ poderia, ainda, ser incluído o número dos 
Avataras de Vishnú, cujo último ou DÉCIMO, com o nome de Kalki-Avatara (cavalo branco), ou melhor, o da “Humana Redenção”, por 
ser o próprio “Redentor-Síntese”, mui bem expresso na vinda, ao mesmo tempo, do Manú-Colheita, do qual já falamos em outros 
lugares deste estudo. – Nota do tradutor. 
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E como a mesma seja regida pelas “Regras ocultas ou secretas do Núcleo Central 
ou Grande Hierarquia Oculta” (do mesmo modo que todos os Adeptos em missão pelo 
mundo...) tais Regras sofrem modificações nos diversos ciclos raciais, sendo que, de 
modo quase geral, no início de cada “Raça-Mãe” e parcialmente, nas de suas respectivas 
sub-raças. E até, nos ramos ou famílias (raciais), segundo as várias categorias de Manús, 
isto é, desde o Semente ou codificador das primeiras Regras, até os seus representantes, 
para não dizer, suas formas representativas (duais ou “Macho-Fêmea”, como pequenos e 
grandes Manús), para que um dia (no fim da Ronda) o mesmo “Manú-Semente”, como 
seu nome o diz, se faça “Manú-Colheita” daquilo que semeou durante a referida Ronda... 

 

 

XXIX 
 

O LAMAÍSMO ÁRIO OU A RELIGIÃO DO LAR E DO ESPÍRITO 

 

Ilustração: foto  

Legenda:  

Um Lama do Tibete acompanhado de seu discípulo. 

 

Destruída pelos fogos vulcânicos, a Lemúria, e em seu máximo esplendor, a 
Atlântida, ou seja, aproximadamente há um milhão de anos, porém, muito antes do que a 
genealogia denomina de “elevação alpina dos Himalaias”, isto é, em plena idade terciária, 
um verdadeiro “povo eleito” – o povo ário – começou sua terrena evolução no extremo 
mais meridional do primitivo continente Hiperbóreo, nas proximidades do hoje lago 
Baykal; esse centro de irradiações emigratórias humanas que, para Bailly, como também 
para Max-Muller, foram, em sucessivas etapas, saindo todos os povos históricos. Tal é o 
ensinamento da Doutrina Secreta 1. 

Como no fundo as leis humanas sejam as mesmas da Humanidade, na sua 
totalidade, segundo as Chaves analógicas herméticas, enquanto a Lemúria do Pacífico 
desaparecia, a Atlântida chegava ao seu apogeu e a Ariadne nascia, fenômeno 
comparável com o “Avô”, o “Pai” e o “Filho”, dos mais próximos parentescos entre os 
homens. Sem falar em mistério muito mais transcendente, ou seja: das 3 principais etapas 
da evolução humana, no que se pode chamar teosoficamente: mental inferior ligado ao 

                                            
1 A descoberta das antigas escrituras e bíblias dos ários, diz Max Muller (The aryans, do prof. L. Lankin) e sua tradução em línguas 
européias, é uma conquista tão gloriosa como a da escritura cuneiforme babilônica ou a hieroglífica egipcíaca. São elas um ciclópico 
conjunto das ciências mais complexas e profundas; nossas astrologia, linguística e mitologia comparadas, delas se derivam... Foi com 
esses conhecimentos que se pôde começar a estudar, durante longos períodos da mais remota história, dos quais, antes, não teríamos 
sequer a mais pálida idéia... 
O estabelecimento no Oriente, ano 1757, da organização comercial British East India Company deu lugar a que vários exploradores 
cientistas estabelecessem contato com os pundits ou doutores orientais, graças aos quais começamos a ter notícias da imensa 
quantidade de livros antiquíssimos conservados no mistério das lamaserias. Graças ainda a esse fato, Sir William Jones adquiriu as 
primeiras notícias acerca do Devanagari, “língua dos deuses” ou sânscrito. A Jones, logo se juntaram Colebrook e Wilkins, 
organizadores da famosa Royal asiatic society, em Calcutá. Foi assim descoberto o Rig-Veda e depois os outros 3 Vedas com seus 
inumeráveis comentários, chamados Puranas e Bramanas; como também, os inefáveis livros místicos com o nome de Upanishads, 
além do Mahabhârata, o Manava-dharma-shastra e outros muitos poemas, dramas, etc, daquela remotíssima literatura. Todos eles 
demonstravam possuir como centro de difusão, Caxemira, na montanhosa região do alto Indo, o que equivale quase a dizer, o tibetano 
Ladak, do qual se acha por cima e por trás, o enorme e elevado Tibete, como centro de irradiação de todas as emigrações árias, 
constituído pela centrica Meseta de Pamir, a Bactriana e o Hinda-Kula. 
Do mesmo modo que, em 1820 J. G. Rhode começou a descobrir as origens da raça indo-européia nas altas regiões mongóis da Ásia 
Central, graças ao encontro de outros veneráveis livros tais como o Vendidad, ou mais corretamente, o Vidae-Vadata e outros livros de 
Zoroastro. As regiões bactrianas do Oxus e do Iaxartes (Amurdani e Sirdaria) ao norte do Himalaia e a E. do Cáspio, começaram do 
mesmo modo a revelar as origens de nossa raça. Estudando, ainda, o Zend-Avesta, Klaptoth, Ritter, Lassen e outros, como Jacob 
Grimon começaram a enxergar, com mais clareza, o dificultoso problema das emigrações para a Europa, dos povos da Alta Ásia. Foi 
quando Max-Muller pôde afirmar que, “os antecessores dos hindús, persas, gregos, romanos, celtas, germanos e eslavos não foram, 
senão, clãs emigrados daquela região para o Ocidente, em diferentes épocas, embora que distantes”. – Nota do autor e do tradutor. 
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“duplo etérico” (primeira forma humana, ou “lemúrica”, como esforço das duas primeiras, 
que de humanas nem a forma possuíam); mental inferior atlante (Kama-manas, corpo 
emocional, etc.), e, finalmente, o franco desenvolvimento Mental, em ânsias de se ligar a 
Budi, por isso que, teosoficamente: Budhi-Taijasi. Razão da raça atual (a Ária ou Ariadne) 
ser dirigida por Buda-Mercúrio. 

O que hoje se conhece como desertos da Alta Ásia, eram então poéticos 
mediterrâneos, que a elevação alpina se encarregou, no começo da idade quaternária, de 
deixar na forma atual. Cidades populosas de nomes hoje desconhecidos, povoavam suas 
ribeiras; e das quais o futuro nos reserva, grandes surpresas. 

A catástrofe da Atlântida ameaçou acabar com a Humanidade sobre a Terra, 
porém, aí estava acesa a Luz do nascente povo arico para não permitir tal coisa, segundo 
nos ensinam as últimas estâncias de Dzyan que, “os Dragões da Sabedoria” haviam 
voltado para fazer as pazes com os homens, aos quais tomaram novamente à sua guarda 
e instrução. Foi quando nasceu o Lha-manismo ou “Religião da Natureza e do Espírito”, 
por antonomásia, “Religião do Lar”. 

Estabelece tal religião dois princípios fundamentais: 

a. a continuação da lei generativa através dos mundos e dos tempos; 

b. a estreitíssima e inefável solidariedade entre os homens e todos os seres da Natureza, 
que não são, senão, seus inferiores na escala evolucional. Em resumo, o “tudo 
conspira” dos clássicos gregos: o Lar para a vida íntima, e seu inverso, o Agora, para 
vida pública ou social. 

Mui lindas páginas escreveu em sua obra La cité antique, Fustel de Coulang que, 
com muito prazer aqui transcrevemos: “Com uma Ode ao Lar, que seríamos incapazes de 
o fazer, porém não, ao lar físico da pobre cabana ou tenda fumegante, mas, este outro 
das noites de inverno, em que os desencadeados elementos exteriores ameaçam a tudo 
destruir, principalmente o íntimo e bendito Lar em que agrupada toda a família, após a 
ceia frugal, onde os ganhos do dia tiveram sua principal aplicação e em torno da alegre 
chama do lume crepitante, as crianças cansadas de brincar, procuram repousar, enquanto 
seus pais, entregam-se ao “dolce farniente” do descanso das tarefas do dia: as atenções 
do lar, as agrícolas e outras mais; e logo o avô, o ancião patriarca da família, que repete a 
sua eterna canção “das augustas tradições do remoto passado, em que deuses e heróis 
comungavam fraternalmente com os homens...”! 

Acontece ainda que a transcendental narração é também ouvida e, até retificada, 
em certas ocasiões, pelos lares e penates, os jinas ou mortos queridos, testemunhas de 
tais façanhas, senão muitas vezes, seus heróis. 

Esses “mortos-vivos”, e os lêmures protetores que por trás dos umbrais da vida 
física aguardam aos seus para um novo nascimento nos mundos superiores, que eles 
felizmente já habitam, são os mesmos que presidem, invisivelmente, todas as festas 
íntimas de cada lar ou família. E mais ainda, em maravilhoso cortejo, as festas do “Clã ou 
grande Lar”; as do fim de cada Ano e começo do seguinte: as do início da primavera; a 
apoteótica-vital dos fogos e suas lâmpadas estivais; a outonal da vindíma e outras tantas 
evocadoras dos fastos de todo povo. As mais insignificantes ofertas de flores são feitas às 
divindades naturais: as que protegem a fonte que dá água ao lar; as do rio onde a família 
lava a sua roupa e com ela rega as plantas, e que ainda lhe proporciona abundante 
pesca; as da colina, donde se domina o belo panorama da cidade; as do vale virgem, 
como doce e fecundo manancial de poesia; as da abrupta montanha, que atrai para os 
seus cumes as fertilizantes nuvens, onde troa o relâmpago, fulgura o raio e logo sobre a 
mesma vem cair por meses, o alvíssimo lençol da neve... 

E é assim que no decorrer de séculos, a Humanidade, embora que pervertida por 
idolátricas religiões positivas, conserva uma vaga reminiscência de tudo isso, na 
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preferência que sobre os mais suntuosos de seus templos, dispensa ainda às suas 
pobres ermidas ou cabanas, à colina, à fonte e ao rio... Este era o culto de Natris ou Tara, 
a Natureza, a Mãe Universal, culto que logo pervertido ou invertido, como indica a simples 
permuta de Natris em Tantris, dava lugar à tântrica magia, cujas piores aberrações 
alcançaram os nossos dias... 2 

Turcos, mongóis, chineses, tibetanos, anamitas, hindús e iranios conservam, 
todavia, essas formosas tradições, embora que desnaturadas, como culto aos cinco 
Fogos ou elementos sagrados: o branco (Fogo); o preto (Água); o amarelo (Terra); o do 
metal (encarnado) e da madeira (azul). E rendem ainda culto ao Sol, à Lua e à Terra (ou 
melhor, aos “Espíritos celestes” animadores desses astros), erguendo em sua honra, 
chorten ou simples monumentos, substituídos às vezes por simples montões de pedras, 
que cada viajante vai piedosamente depositando em sua passagem (os cairn nórdicos; os 
obo e rdobum asiáticos e os montículos hebraicos de pedras limiares) ou quando os seus 
predecessores, os tibetanos os vão fazendo, recitam a oração do Dolma a psalmodia dos 
“dolmenes”, antes de dar seus “adeuses”, para sempre, talvez, a tão amados lugares, 
com a fórmula de Kale-peb, Kale-ju, da mais devocional cortesia para deuses e homens. 

 

XXX 
 

AS LAMASERIAS TIBETANAS 

 

Como corresponda a um país culto, embora que de cultura arcaica sui-generis e em 
ruínas, o Tibete atendeu desde remotos tempos a todas as exigências do espírito, 
consagrando às diversas ciências, centros adequados que conservam ainda inúmeras 
surpresas aos vaidosos positivistas do Ocidente 1. 

Mister se faz, antes de mais nada, desligarmo-nos dos tirânicos e dogmáticos 
moldes da vida monástica da Europa, na Idade Média, pois, além do mais, grandes e 
pequenos centros da cultura tibetana não são propriamente “mosteiros” no sentido que se 
dá à palavra, mas “universidades” ou colégios dirigidos por um Lama ou Lha-ma, tão 
douto nos problemas do “Lha” ou do Espírito, como do “Ma” ou Matéria, “un homme 
carré”, como diria um francês. Razão porque a tais centros os denominaremos, com maior 
propriedade, de lamaserias ou lamiserias. 

                                            
2 A fina intuição de Wagner surpreendeu esse grande mistério em seu “Tristão e Isolda”, naqueles profundos jogos de palavras, como 
se pode ver no capítulo desse nome de nossa obra Wagner mitólogo e ocultista. O culto degenerado tântrico reinou soberanamente no 
Ocidente depois da queda Atlante. E daí as Taras mágicas de que falamos em nosso livro De gentes del otro mundo. Reina ainda hoje, 
como já foi dito, através do africanismo (feitiçaria, como é ainda chamado), por sinal que, aceito e frequentado por “gente de alta roda”, 
o que não deixa de ser uma vergonha para o “século de luzes” em que vivemos. Por isso que, “magos negros”, praticantes e 
assistentes... em maioria, pertencentes ao catolicismo; o que não deixa de ser uma prova de “falta de fé” na sua religião; ou antes, 
oriundo desse “automatismo pernicioso” – que é “lei do menor esforço” – de se preferir a religião dos pais, como se estes, por sua vez, 
não estivessem errados. Quando tal escolha por esta ou aquela religião, ideal filosófico, etc., deveria ser através do “estudo comparado 
de religiões, filosofias e línguas”, etc, como adotam todas as Associações positivamente Teosóficas, e adotá-lo deveriam todos os 
Colégios, ao invés da “obrigatoriedade do catecismo”, pois que, outra coisa melhor não possuindo a Igreja, até a jovens de instrução já 
adiantada, querem impingir aquele livro de “contos infantis”. E muito pior, se “interpretados através da letra que mata”, ao invés, “do 
Espírito que vivifica”, como fazem todos os sacerdotes daquela religião. Por tudo isso, a Igreja proibir aos seus adeptos outras leituras 
que não as suas; de dar combate indigno, principalmente, à Teosofia, por ser ao mesmo tempo, Ciência e Filosofia; por isso que, o 
Único Sol que pode ofuscar o falso brilho de suas emprestadas facetas (emprestadas, sim, por serem as de outras religiões anteriores, 
lendas, tradições, etc.); do mesmo modo que, impingir missões à Índia com o fito de destruir os livros sagrados, em completo 
desacordo com as suas infantilíssimas “baboseiras”... E tudo isso, receosa de ver as suas fileiras vazias, como dentro em pouco terá 
que acontecer, segundo já prognosticamos na frase latina: FINIS ECCLESIAE”. – Nota do autor e do tradutor. 
1 Não só nas ciências do Espírito, com em todos os particulares da vida material e política, o Tibete não é “o País atrasado e 
ignorante” a que se referem as críticas maldosas. Existe, com efeito, um Governo oficial, embora que, de tempos para cá, influenciado 
pela Inglaterra, desde que se sublevou contra a China. Nele se exploram minas de oiro e outro metais, nas vizinhanças do Himalaia; 
cunha-se moeda nacional e na cidade de Watan funciona a maior imprensa lamaísta, com seu prodigioso número de pranchas 
gravadas, etc... – Nota do autor. 
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Para que não sejamos tomados como parciais em semelhante questão, 
transcreveremos o que a respeito nos diz a sra. David-Neel, além do mais, por ter ela 
visitado diversos daqueles centros: 

“Por não haver nenhuma outra palavra mais adequada, em francês, ver-me-ei 
obrigada a empregar a de “monastere” (mosteiro) para designar os “gompas” tibetanos, 
termo desde logo mui impróprio, já porque aí se exclui o celibato exigido ao elemento 
religioso, já por seus bens serem indivisíveis. No concernente ao “celibato” é, apenas, 
exigido aos gelugpas (“barretes amarelos”) e não aos Karmapos (“bonés vermelhos”) 
salvo em seus graus mais elevados. Os lamas casados possuem fora da lamaseria, 
habitação apropriada à família e outra dentro do mosteiro, para a ocuparem nas festas 
religiosas, nos retiros espirituais, na meditação, devoção e estudo. Os mosteiros 
lamaístas são destinados a abrigar a quantos desejem seguir um objetivo de ordem 
espiritual, objetivo esse que não é definido nem imposto a nenhum dos residentes da 
gompa, mas da vontade de cada um deles. Humildes ou elevadas as aspirações de cada 
religioso, permanecem, entretanto, ocultas em seu imo, sem necessidade de dar 
satisfações seja a quem for; por isso que, perfeitamente livre de as realizar pelos meios 
que bem entender. As únicas regras em vigor na gompa, as relativas à manutenção da 
ordem coletiva. As suas reuniões, tampouco, constituem culto público, onde cada um dos 
assistentes pudesse obter qualquer provento, seja de ordem material ou espiritual. 
Quando os residentes em um gompa se reúnem no salão principal é para ouvirem uma 
espécie de “ordem do dia”, ou para psalmodiar, em conjunto, as passagens das escrituras 
canônicas. E isso, com o fito de evitar as calamidades, obter prosperidade para o país, 
para o seu soberano ou para a mesma gompa, em geral. Os rituais são sempre 
celebrados com fins completamente alheios aos oficiantes, além da certeza que possuem 
de nenhum proveito lhes poder advir de coisas tão elevadas. Razão porque ao 
necessitarem de algum serviço, seja qual for, se dirigirem aos gyud-pas (magos), o que 
exige um recíproco sigilo. Do mesmo modo que, somente o guia espiritual do religioso 
possui o direito de se imiscuir em tais assuntos. Outrossim, nenhum monge pode pedir 
contas a outro de suas opiniões religiosas ou filosóficas, cabendo a cada um o direito de 
escolher a que bem entender, mesmo que fosse a de um incréu. Por outro lado, não 
existe nem igreja, nem capela nos mosteiros tibetanos. Os lha-khangs ou “moradas dos 
deuses”, aí encontrados, são uma espécie de outros tantos domicílios particulares 
dedicados a deuses e heróis, mais ou menos históricos. E quem os deseje visitar, deverá 
acender as lâmpadas e queimar perfumes em sua honra. Para logo os saudar por três 
vezes, afastando-se tranquilamente, sem lhes dar, entretanto, as costas. Nenhuma graça 
é solicitada (que diferença para as religiões ocidentais!...), nem mesmo diante das 
imagens dos Budas, por saberem que todos Eles ultrapassaram o mundo dos desejos. 
Nesse caso, meros votos ou compromissos, que por si só a pessoa deverá realizar (qual 
o “Faze por ti que Eu te ajudarei”, de tão má compreensão religiosa no Ocidente, dizemos 
nós). A mais completa liberdade espiritual que goza o religioso lamaísta, corresponde 
análoga (liberdade) material. Os “monges” não vivem da comunidade, mas de seus 
próprios recursos. A pobreza voluntária não é exigida como no primitivo Budismo; aquele 
que a praticasse não mereceria a aprovação de ninguém. Semelhante “excentricidade” só 
é permitida aos eremitas, embora que, plenamente convencidos de sua grandeza. Cada 
qual ganha a vida como pode...” 

O Potala, a escola de Djo que se ergue aos seus pés e outros mais centros 
religiosos de Lhassa, constituem uma pequena parte dos centros docentes e de estudo 
espalhados em profusão por todo o “País das Neves”. Contrariamente ao que acontece 
entre nós, todo esforço levado a efeito para adquirir maiores poderes sobrenaturais, que o 
da Sabedoria mística (o “sapere” latino, ou “o amor à Verdade pela própria verdade”) é 
considerado ali “meros brincos de criança”, por serem desprovidos de interesse. 
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Os edifícios do Potala constituem, com seus frescos e estátuas, verdadeiros 
museus religiosos dedicados aos deuses autóctones do Tibete e aos grandes 
personagens históricos. No recinto do Djo, já dissemos que se ensina a Medicina, ou 
antes, a “Magia Médica”, assim como a antiga magia tântrica é ensinada em outros dos 
grandes colégios de que está repleta a cidade. Por outro lado, existem oficialmente, 
demarcando gigantesca cruz, cujo centro é Lhassa, a lamaseria de Sera, a quatro 
quilômetros ao norte e edificada na montanha abrupta; a de Dejung a uns seis 
quilômetros a Oeste; a de Galden, a trinta quilômetros à Este e a a de Samyé, em outro 
lugar descrita, para o Sul e a uns setenta quilômetros. São verdadeiras Universidades 
livres, com seus “cenáculos místicos; seus ilustres escolásticos, seus investigadores 
científicos, escriturários, astrólogos, médicos, historiógrafos, literatos, etc.”; todas elas 
com milhares de habitantes, embora que, dentro do denominador comum do mais secreto 
espiritualismo não criado nem praticado no mundo exterior. Neles existe, portanto, de tudo 
quanto por cá denominamos de academias, faculdades e ateneus, e não de mosteiros 
propriamente ditos, como concebemos no Ocidente. Sobressai entre todos esses centros, 
o de Trachil-humpo, vizinho a Jigat-sé, pelos conhecimentos filosóficos de seus 
habitantes e os inúmeros manuscritos de sua biblioteca. No Este tibetano, já dentro quase 
da China propriamente dita, existem ainda as tres famosas lamaserias de Lhabrang, 
Tashi-kyil e Kumbum, esta última, pátria do reformador Tsong-Kapa, com suas cem mil 
imagens e sua “árvore miraculosa”, própria de um “conto de mil e uma noites” 2. Nas 
margens do rio Gyamda, afluente do Brahmaputra, eleva-se outra importante lamaseria 
no itinerário seguido por David-Neel, partindo da China, depois de cruzar pelo de Pedo, 
Dayul, Serpo, Sung, Deching e Temo. Sem contar com os já descritos em anteriores 
viagens, ou sejam, os de Phari, Sakya e Dorgi-Pragmo e, sobretudo, a de Dzog-gompa, 
entre as espantosas solidões erbáceas do nordeste tibetano, o maior centro, talvez, que 
se conhece para os super-humanos ensinamentos práticos de Magia e de Mística, e que 
fora do Tibete tem por similares, os do monte Sagain, na Birmânia “dirigido pelos Kama-
tangs”, seita búdica da maior austeridade; no Panya-ara ou Mosteiro da Sabedoria, na 
Coréia, com suas cem mil imagens e lamas que parecem precursores dos beneditinos 
primitivos, na arte de secar e higienizar pântanos, lavrar, etc., a par dos profundos 
problemas do espírito e da mesma “superação”; os lamas Zen (ou “primitivos zendos”), 
To-fo-ku-ji, que constituem, além do mais, a aristocracia espiritual e intelectual do Japão 
clássico; os de Ambo, entre o Tibete oriental e o grande “lago azul” de Ku-ku-nor, gentes 
de excepcional robustez e formosura, que provêm os postos dos funcionários superiores e 
as mais altas dignidades lamaístas, por sua cultura e progressivo espírito. E finalmente, o 
maior mosteiro de Han-gur, na Mongólia clássica, com os outros 2.648 centros do 
lamaísmo mais ou menos budista, que menciona a recente obra sobre a Alta Ásia, de 
Grenard (Geografia universal de Montaner, Barcelona) de que nos ocuparemos em outros 
capítulos, quando tratarmos do referido país, tão estreitamente ligado histórica e 
religiosamente com o Tibete, do mesmo modo que, com a Europa. À frente de um desses 
últimos centros da sagrada e misteriosa montanha do Bogdo se acha o grande lama 
Bogdo-Cheptsun-Danpa, encarnação, dizem, do mesmo Maitreya, o futuro Budha da 5ª 
Raça cujos iguais em categoria são apenas o Dalai-lama de Lhassa e o Trachi-lama de 
Trachil-humpo. 3 

                                            
2 Pelo que se vê a Sra. David-Neel não acredita na chamada “Cabeleira de Tsong-kapa”, ou a famosa árvore, cujas folhas já nascem 
com palavras sagradas inscritas. Esquece-se, além do mais, da probidade e sacrifícios do Pe. Huc, ao lado do seu companheiro, o Pe. 
Gabet, quando duvidando do que lhe era apresentado, isto é, folhas tão misteriosas, faz seu criado subir até à parte mais elevada da 
mesma, à fim de colher folhas ainda fechadas e ao examiná-las constata, assombrado, que já traziam inscrições gravadas pela própria 
natureza. E que por afirmar tal coisa, como outras mais que não agradaram a sua... Igreja e a austera Academia francesa, foi expulso 
injustamente de ambas. Sofreu assim o Pe. Huc por não querer mentir à sua própria Consciência! Infelizmente, mais uma “alfinetada” 
nas opiniões particulares da sra. David-Neel. – Nota do tradutor. 
3 Em anotações deste trabalho, como em outros que subscrevemos, temos falado com toda clareza e exatidão, à respeito desses 3 
misteriosos personagens: o Buda-Vivo da Mongólia, representante na Terra do próprio “Rei do Mundo” (Personagem mais misterioso 
ainda por residir em Shamballah, à frente do Governo Oculto do Mundo, o espiritual, já se vê). E o Dalai-lama e Trachi-lama, como 
suas Colunas-vivas ou Ministros... acompanhando o mesmo mistério que se passa em baixo. Convidamos o leitor interessado a ler o 
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AS LÍNGUAS TIBETANAS 

Todos quantos se têm ocupado de Filologia comparada, admitem o fato de que, à 
medida que nos aproximamos de sua origem, mais ricos são os idiomas, como se o 
tronco de quanto tem falado e fala ainda a Humanidade, possuísse suas raízes em uma 
cultura superior perdida, tal como a da Atlântida ou antes, de uma Revelação primitiva de 
Seres superiores ao homem (Jinas ou Rishis) como sustenta a tradição religiosa 
universal. Deduzindo-se de ambas as hipóteses uma só, isto é, a da Linguagem, como 
herança recebida pelos povos jovens, ao nascer de um outro povo anterior, do mesmo 
modo que acontece a cada um dos homens. E acompanhando essa bendita herança, o 
mesmo aconteceu com todas as outras; administrando-se-lhes mal; mutilou-se-lhes 
estupidamente. E daí, a gradual pobreza de todas as línguas nas interpretações, ou 
“arranjos” daquelas que as sucederam. 

No Oriente se fala, com efeito, de uma Língua troncal perdida: o “Senzar ou 
Zenzar”, a língua imperial, real ou sagrada: Deva-nagari ou “língua dos deuses”, 
designação que mais tarde foi dada à língua sânscrita ou “sanscritanica”, sua mais 
próxima sucessora. A característica do “Senzar”, no que diz respeito ao seu caráter 
universal, está em que o seu traçado ou debuxo pode ser compreendido igualmente por 
todos os homens, sejam quais forem as suas línguas. Algo assim como os simbolismos 
matemáticos e geométricos que podem ser compreendidos indistintamente, já por parte 
de um americano para com algo feito por um chines e vice-versa, nada influindo no caso 
as suas línguas; do mesmo modo que na “escritura musical” para todos os povos da 
Terra, desde que na mesma estejam instruídos. 

Não é ocasião aqui, entretanto, para tratarmos da origem calcídica ou matemática 
(de Calcalcis, pedra de calcular e de Chalcis ou Kalkas, o país mongol junto ao Baikal, 
centro da dispersão ou migração dos demais povos...), da Linguagem nem apontar as 900 
ou mil “combinações radicais trilíteras”, a que se referem Taylor, Sayce e outros filólogos, 
como “conhecidos de cor por certos povos do Oriente”, o que é inadmissível a não 
assinalar, como fôra sempre feito na antiguidade, um valor numérico para cada letra, com 
o que aquele infantil prodígio fica reduzido, diante do que qualquer de nós realizaria 
perante um “marciano” que não o conhecesse, recitando sem titubear as 999 
combinações numéricas (ou “trilíteras”), se a cada número assinalássemos o nome de 
uma letra, que se pode formar com as cifras significativas das três ordens de unidade, 
dezena e centena. Como de todas essas questões fundamentais já nos temos ocupado 
em outros lugares, deixaremos de um lado esta parte do problema, para atingirmos a 
paradisíaca, inciática e sacerdotal língua do “Senzar” ao seu herdeiro direto, o admirável 
sânscrito, (língua sublime ou dos “deuses”), abandonada por incompreendida e à qual se 
presume, por vários motivos, originariamente falada pelos felizes povos das idades 
anteriores à idade do ferro ou Kali-yuga; o que também se ousou atribuir ao hebreu e ao 
seu antecessor, (embora que se não creia) o euskaro. Razão porque procurou 
recentemente demonstrar Nicolas Maw, catedrático e diretor da Academia de História e 
Instituto Oriental, em Moscou, “que todas as línguas caucásicas” (“línguas atlantes” ou 
“hebraicas” dos povos do “Itinerário de Io”, cantada no “Prometeu”, de Ésquilo) “são 
parentes mui próximas da vasca ou eúskara”. 

W. Jones, Wilkins, Colebrooke e Wilson deram a conhecer à Europa, o sânscrito, 
não sem que antes, como sempre, o lamentável e hostil ceticismo ocidental, julgasse 

                                                                                                                                                 
valioso opúsculo do sr. René Guénon, intitulado: Le Roi du Monde. Porém, lembrando que tudo isso sofreu enormes modificações, 
como já tivemos ocasião de dizer em anotações dos capítulos anteriores, etc, pois que o último Buda-Vivo (o 31º), segundo as próprias 
tradições do país, abandonou o mundo no ano 1924, ou o da fundação material de nossa Obra, ou o que se poderia chamar de “fusão 
do Oriente com o Ocidente”, porquanto, foi do Tibete que nos veio tão valioso tesoiro, algo assim como quem faz entrega de um 
“bastão de comando” a outro. O leitor que procure ler a História de nossa Obra, dentro em breve exposta à venda, publicada em 4 
grossos volumes, com mais de 1.600 páginas, além de trazer clichês de mensagens daquelas Fraternidades, de objetos e insígnias 
existentes em nosso Arquivo social, etc, etc, até agora vedado ao mundo profano. – Nota do tradutor. 
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simples quimera a sua existência. Bopp estudou, à base do sânscrito, o mecanismo 
gramatical ulterior indo-europeu sobre as suas raízes propriamente ditas e suas 
terminações, que foram, também anteriormente raízes para Grimm estabelecer desde 
logo sua lei permutatória de sons (espécie de temura oriental, vendo que no lugar onde o 
hindú ou o grego e o meridional aspiram uma consoante, o celta, o godo, o lituano e o 
eslavo nórdicos, pronunciam suavemente, enquanto os alto-alemães, a rude 
correspondente. 

O sânscrito é a língua sábia por excelência: construindo suas 14 vogais, breves e 
longas, suas 34 consoantes, com todos os matizes guturais, palatais, “cerebrais”, dentais, 
labiais e sibilantes, tanto simples como aspiradas; com seus numerosos “sinais de 
pontuação e entonação”, as leis musicais de sua guna e de seu bridge e as não menos 
musicais ou arquitetônicas, que presidem a formação das palavras e os períodos para 
evitar o desagradável choque fonético de cada consoante final com a seguinte; choque 
em que uma delas perde sua genuína natureza e toma a de sua associada, devido à 
ligadura, porém, dando sempre preferência à “consoante cerebral”, que vem a ser assim 
como a soberana mental de todas as outras. E mais ainda: a complexidade das 
combinações com as quais se vêm debuxar verdadeiras filigranas ou simbolismos 
condensadores tão consideráveis da escritura, que com dois ou três deles desenvolvidos 
ao nosso modo de escrever, pode-se ocupar toda uma linha. E ainda: suas variadas 
declinações e conjugações, com casos e vozes não usadas em linguagens posteriores, 
raquíticas filhas suas, salvo em certas supervivências, de outro modo inexplicáveis, do 
grego, do latim, do velho lituano, etc. E, enfim, o de serem declináveis todas as palavras... 

Quanto às línguas tibetanas 4 os autores que delas se ocupam nos dizem, como 
David-Neel, por exemplo, que nas mesmas se revela uma evolução clara da aglutinação 
ao monosilabismo, ao contrário do que pudesse ter sido outrora. E que, enquanto no 
século VII, segundo parece, havia grande diferença entre o modo de escrever as palavras 
e o de pronunciá-las, hoje se dá ao contrário. Assim, a província central do U, cuja capital 
é Lhassa, pronuncia-se U e escreve-se UI, porém, antes se escrevia Dbus, que é a 
Devasae de Ptolomeu, em que a raiz sânscrita deva, do div. Brilhar, aparece claramente. 
O termo mono, no dialeto de Lhassa se escreve den ou ten e spra ou spren, que parece 
indo-germânica e acaso, mongol, como a maior parte das outras. Chorten, pequenos 
santuários ou oratórios, profusamente encontrados pelas estradas, à guisa de nossas 
ermidas e “casas de orações”, é corruptela do sânscrito chaitya, ou seja, a stupa hindú, 
palavra que, por sua vez, parece aludir à prolongada soledade da estepe mongol, de que 
aquela se denomina suburgan, donde provém, talvez, a nossa “subúrbio” ou “por baixo do 
burgo” (ou povo) como a ele subordinado. 

Tshan, equivalente a barreira ou círculo mágico (“não franqueado aos profanos”), é 
também o nome usado em outra província central tibetana (a de Tsang) cuja capital Jigat-
sé, ou melhor, Tjigad-jé com a sua lamaseria do Trachi-lumpo, é de igual categoria 
espiritual para seu Trachil-lama, como a de Lhassa para o Dalai-lama. E Tsang ou Tshan-
gan equivale ao que é puro e excelso e se relaciona, do mesmo modo, com a Melanna ou 
bons votos feitos à favor da Assembléia anual dos outros três grandes mosteiros oficiais 
ou do Estado: Sera, Galden e Depung (Sera significa, dote, esmola, dádiva, etc, nome 
portanto alusivo ao mosteiro que vive de caridade, de óbolos, etc.). Tsam-pa enfim, é 
farinha de centeio usada como substituto do trigo, que no país existe em pouca 
quantidade, como em todos os lugares elevados. E como pa equivalha a “habitantes”, 
“homem”, “raça”, etc., a razão da palavra aludir, talvez, à “magia alimentícia” daquele 
cereal, que serve para nos conservar a existência, como a magia das magias da vida. 
Não esqueçamos tampouco que os habitantes do Tsang, tal como os do U, são, na sua 
maioria, de raça branca ou caucásica, e não amarela, como a dos chineses, nem 

                                            
4 O agostinho Antonio de Giorgi nos deu em 1761 uma Dissertação acerca do alfabeto tibetano. – Nota do autor. 
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acobreada ou avermelhada como a dos mongóis. E que ao sagrado Brahma-putra e ao 
seu fértil vale se denomine também de Patsang-po ou país do centeio. 

No decorrer deste trabalho temos analisado diversas palavras tibetanas, tais como 
as de tchend ou tched, a de tumo, etc., dando com a dignidade de nossa escassa 
documentação sobre o assunto, a correspondente interpretação, que nossa intuição 
filosófica nos aconselha, embora que, sujeito à crítica dos doutos e ao cético sorriso dos 
que de “fantasistas” nos chamem. Castigo esse que aceitamos de bom grado, na 
esperança de podermos fazer melhor de futuro, quando provado ficar que não estávamos 
certos. 

Continuemos, pois, nosso exame de profano sobre outras palavras usadas no “País 
das Neves”: 

Já dissemos que a palavra TIBETE não era usada pelos tibetanos para designar o 
seu país, mas a de Pe-yul ou Poyul (que nos faz lembrar o “Popo-vul” ameríndio, dizemos 
nós) é a de Gans-yul ou Tsang-yul, dando-se a si mesmos o de Popas, Pepas, ou Pepes, 
termo esse, “mui gitano”, permita-se-nos a familiaridade do adjetivo, já que os tibetanos, 
especialmente os semi-bandidos e semi-cavaleiros do Jam oriental têm todos os traços de 
nossos ciganos ou gitanos andaluzes, até no possuir faustoso rei, como também, porque 
o Chipi-calli ou linguagem “calo” (daí o termo de “calão”), dizemos nós, etc, destes 
últimos, não ser senão um dialeto mongol-tibetano de gentes que vieram até à nossa 
Península, procedentes da remota Dzungaria ou Tsingaria, e logo da Hungria centro-
européia. E não deixa de ser curioso, seguindo essa mesma ordem de idéias, o próprio 
termo bruja “ou viajante pelo país” e suas práticas enganadoras em matéria de magia, se 
denominar de “Kandongas” ou Candonga, para designar, ainda, as sugestionadoras 
carícias sensuais.5 

A radical Po (que na Itália do norte serve também de nome a caudaloso rio, e na 
parte Sul da França, a Pau ou Pô, formosa cidade capital do arico Bearn), surgiu por toda 
parte, nos nomes tibetanos, aludindo ao “Po” do país. Assim, temos ainda, as palavras 
Bon-po ou Bompo, já tão debatidas nos capítulos anteriores, em relação com sacerdote 
do Bon; pom-po, empregado, funcionário; tchug-po, homem rico (ou acaso, 
alegoricamente, “homem que possui tchend” ou “pacto” com os habitantes do Astral para 
que os enriqueça); tchu-ba ou chpa, a “chupa” ou jaqueta de nossos ciganos; gyal-pos, os 
régulos ou rajás, assistidos do mágico poder (Gynd), que dá a autoridade; Sung-po, sinal 
ou criatura mágica (tulku), derivado talvez do Sun ou Sol de línguas nórdicas ou 
saxônicas, tal como o Sun inglês; gompa, ou templo, devido talvez ao seu som, sinos ou 
campainhas; stu-pa (ou chorten) construídas à margem das estradas e dedicadas às 
venerandas cinzas dos lamas e seus congêneres dotchem, cairn ou montão de pedras 
com bandeirolas e sagradas inscrições, de que já falamos em outro capítulo; adjo-pa ou 
“peregrino” (à pé) e naldjor-pa, asceta místico, mais ou menos viajante; nags-pa ou 
nagas-pa, “lama feiticeiro”; feiticeiro revestido de tsa-tas ou adornos feitos com falanges, 
rodelas de crânios e outros ossos de defuntos; dok-pa, pastor, principalmente, dos 
desertos erbáceos; tchyen-pa, o fruto de meditação ou “gompa”, assim como “taw”, é 
simplesmente, observar ou examinar; pramo e pa-no, médiuns feiticeiros (homem e 
mulher), etc., etc. 

O mais profundo sentido preside a todas as palavras mais ou menos relacionadas 
com a Magia. Assim, se geche é um doutor em filosofia, nieun-eche é um adivinho; mi-
deussa, contração talvez de mimayin-deussa, assinala, ao fogo que o peregrino constrói 
em seu caminho, relembrando aos deuses tutelares do Lar; mos, práticas divinatórias, 
herdadas, sem dúvida, do povo mosso, muisca ou mosaico, que nada tem de alusivo ao 

                                            
5 O termo “candonga” é bem nosso, embora que, debaixo de um sentido mais afetivo ou carinhoso, por exemplo, para uma criança. 
Não raro se ouvir dizer: “minhas candongas”, a uma mãe ou avó que embala o seu filhinho ou neto, etc. Nesse caso, da mesma 
origem, no ponto de vista de “carinho”, etc. – Nota do tradutor. 
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povo de Moisés, que foi posterior àquele, conforme já foi dito em outro capítulo: “Lha-
gyalo! exclamação triunfal, alusiva ao mágico triunfo final do Espírito sobre a matéria”; 
Dolma, oração em louvor à Mãe Universal (Tara ou Taraka mágica do Ocidente e do 
sânscrito), cuja relação fonética com o “dolmen” druídico é de notória evidência; Shag-jum 
(ou antes, Tchang-jim), “mãe secreta”, isto é, iniciada. E shangne, plantas secas 
aromáticas das empregadas em certas cerimônias mágicas. E, finalmente, todas as 
relacionadas com a palavra Dzong, forte, fortaleza, contraposta à de Podang, palácio, etc, 
tais como a do próprio nome Dzong ou Tzong-kapa, literalmente “o homem de espírito 
forte”. E como as de sung-dzong, o de forte ou “solar” (verbo); sang-ngags, kchos-dzongs, 
“o ducho ou hábil nas doutrinas dos encantos mágicos, ou dubt-chobs; dzong-dharani, 
fórmula mágica contra os maus espíritos, etc, etc.6 

 

PANORAMA RELIGIOSO TIBETANO 
Para centralizar ou sintetizar idéias à respeito das diferentes religiões 7 tibetanas, 

que vamos examinar, convém antes figurar um gigantesco triângulo equilátero, com o 

                                            
6 Damos aqui várias fases tibetanas com seus verdadeiros significados: 
Gubham-astu-swardga-gatam: que todos sejam felizes. 
..Tachi-tse: a mais franca prosperidade. 
Koucho: senhor-Yetsunema, simplesmente “senhor”, cavaleiro, etc. 
Sa-plumg e Thag-plumg: caverna na terra e na rocha. 
Polha e Molha: pai e mãe (deuses, ascendentes), termos mui parecidos com os nossos, principalmente nas iniciais, etc. 
Djna: esterco de Yak, no norte ongua. 
Kalep-peb, kalep-ju: adeus, até logo. 
Tchen-resigs: paraíso dos peregrinos. 
Teune: razão de ser das coisas. 
Lab: estudo de detalhes (labor). 
Gom: reflexão. 
Togs: compreensão. 
Nemo: hospedaria do povo, etc. 
Tsanai-lama: pai espiritual. 
Lama-kieno!: exclamação. 
Ambag: doloso (ambages...) 
Yayam: êxito. 
Lha-kang: casa de um deus. 
Mendong: muro baixo com escrituras místicas. 
Nest-sang: dormitório. 
Kudas: nobreza (escudo). 
Tul-chugs: doutrina da indiferença. 
Lus: serpentes do mar, dos lagos, etc. 
Mayima-Mahinga: Ministros do Rei do Mundo, em Shamballah. 
Agharti: reinos subterrâneos, com entrada pelo deserto de Gobi, etc. 
Erdemi: “O senhor de Erdemi”, o Rei do Mundo, o que tanto vale, pelo Rei ou Chefe: dos 7 Reis de EDOM, Édem Paraíso terreal, etc. 
Om Mani Padme Hum: Salve, ó Jóia preciosa do Loto! 
Djebtsung Damba Hutucuctú Ta Kurehan, Bogdo Cheghen, pontífice de (Mongólia): último Buda-Vivo. Por outro nome (que se 
confunde com outro ser existente nas imediações, ou antes, a sua “sombra”...): Bogdo-Cheptsun-Dampa (tido como o próprio Maitreya, 
melhor seria, se “como uma das formas parciais de Maitréia”, dado o fato de só no dia indicado pelas tradições, Ele vir em sua forma-
sintética, digamos: no dealbar da “Satya-Yuga”. 
Tuchegung-Lama: misterioso ser da “Agartha ou Agarti, etc.” que servia de mensageiro entre Mongólia e Tibete, para os 3 grandes 
personagens já por nós apontados: o Buda-vivo e os Dalai-Lama e Teschu-Lama (Trachi-lumpo, etc.) como suas Colunas vivas, 
Ministros, etc, acompanhando o mistério dos reinos subterrâneos da Agartha. 
Fatil: raiz preciosa, empregada na China e no Tibete, até para as evocações mágicas. 
Amur-Sayn: Até logo. 
Goro: sacerdote do “Rei do Mundo” (termo mais ligado à Mongólia). 
Getul: o terceiro grau entre os monges lamaístas. 
Hun: o grau inferior entre os príncipes. 
Hutuctú: deus encarnado: O grau mais elevado entre os monges lamaístas. 
Kalmuk: tribo mongol que emigrou da Mongólia, sob Gengis-khan (eram chamados Oletes ou Eleuts); vivem hoje no Ural, nas margens 
do Volga. 
Kampo: prior de um mosteiro na Mongólia. 
Etc, etc., etc. – Nota do tradutor. 
7 Aproveitamos esta anotação para um estatística dos adeptos que contam as principais religiões do mundo, inclusive, a Baixa Magia 
ou Feitiçaria: 
Budismo 307.000.000 (em primeiro lugar!!! É bom que saibam os seus difamadores...) 
Confucionismo 296.000.000 
Catolicismo romano 230.000.000 
Bramanismo 218.000.000 
Mahometanismo 178.000.000 
Protestantismo 134.000.000 
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vértice para baixo, ou seja, em Lhassa, e sua base para cima, em toda a região norte ou 
dos grandes desertos para o caminho dos Hann; enquanto que os dois outros lados do 
triângulo simbolizam, respectivamente, os dois grandes itinerários a Lhassa, por parte 
Norte, ou sejam, o do W. E. (russo tártaro) e o do D. O. (chino-mongol). Deixando de 
considerar, já como geográfico o referido triângulo e transportando-o abstratamente à 
ordem simbólica, podemos novamente figurá-lo, já sem nenhuma relação com o mundo 
real, mas cuja base azul ou “superior” é a Doutrina do Caminho Direto, a doutrina jina ou 
super-religiosa, própria dos sêres superiores ou Shamanos, Adeptos ou Mahatmas 
daqueles desertos (e dos “naldjorpas”, seus discípulo, com os quais, graças à H. P. B. e 
Alexandra David-Neel, travamos conhecimento nos capítulos anteriores); doutrina 
ultimamente refletida para o mundo Ocidental, pela moderna Teosofia. Os outros dois 
lados descendentes do triângulo, que se vêm juntar no vértice inferior, são, 
respectivamente, o encarnado da religião do Bon, ou dos lamas do “manto e barrete 
encarnado”, e o amarelo da religião de Buda, da grande reforma (budista) de Tsong-Kapa, 
no século XIV, ou seja, o dos lamas do “manto e casquete áureos”. O simil, enfim, nos 
auxilia também a compreender a fenomenologia religiosa tibetana através das idades. 
Com efeito, a religião do Bon, extraída originariamente da primitiva Sabedoria, foi-se 
tornando cada vez mais sensual, grosseira e necromante, como se, simbolicamente, 
fosse descendo pelo lado encarnado (tamásico) até um ponto já tão baixo ou inferior (o do 
vértice invertido), que se fez necessário um vigoroso ressurgimento, em marcha inversa 
ou para cima. Semelhante retorno para a base originária é o representado anterior à 
mesma 645 anos antes de nossa Era, pelo Budismo de Kapilavastu e muito mais tarde no 
século XIV por Tsong-kapa, o grande reformador do Budismo degenerado de seu tempo, 
que acentuou o regresso para o puríssimo lado azul (rajásico) ou mesmo branco daquela 
base originária. 

E como nos lados descendentes de todo triângulo invertido, qual o de nosso 
Espírito, há sempre dois pontos “de queda e de retorno”, que se correspondem, partindo 
de um a outro “uma linha paralela à base”, cada ponto da linha encarnada da queda da 
religião do Bon, possui um ponto gêmeo na linha amarela (sattvica) de ascenção”. E 
assim os “bonzos” inferiores, magos negros muitos deles, guardam certas analogias e 
pequenas distâncias no oculto com alguns inferiores lamas budistas anteriores, da 

                                                                                                                                                 
Igreja grega 100.000.000 
Taoísmo 45.000.000 
Shintoismo 16.000.000 
Judaísmo 12.000.000 
Fetichismo 4.000.000 (ou lêmuro-atlantismo, em sua decadência). 
Mazdeismo 100.000 
Não intercalamos o Espiritismo, por não ser uma religião, e sim, prática de Animismo, magia evocatória, etc, incluso ao nosso ver aos 
que se dedicam às Ciências ocultas. Muito menos, a Teosofia, que é a origem de todas as religiões, filosofias, e até, ciências 
existentes na terra, segundo vimos provando em vários capítulos de O Tibete e a Teosofia, sem falar nos nossos, propriamente ditos. 
Honra dizer que, seu número é reduzidíssimo, embora que nada tenha a ver com religiões, a não ser no ponto de vista troncal, etc. 
como já dissemos acima. E quem diz número “reduzidíssimo”, diz elite, ou um pequeno número de “eleitos”, segundo a frase iniciática: 
“Muitos serão os chamados e poucos os escolhidos”. 
Pela estatística acima, ninguém tem o direito de querer afirmar que, o Catolicismo, só por si, ultrapasse o número total de adeptos das 
demais religiões do mundo. Ao contrário, em o número que em tal estatística lhe é dado, inclui os que não encontrando certas 
vantagens que em outras existem, buscam o Espiritismo, e até, a Baixa Magia ou Feitiçaria, além do mais, pelo “fato de pecando e 
confessando, ser absolvido, direito lhe assista de reincidir no crime”. Outrotanto, não acontece, por exemplo, com o Budismo, por 
admitir as duas sábias leis de Reencarnação e Karma, bastantes para modificar o caráter de qualquer indivíduo. Na América do Norte, 
por exemplo, existe 1 milhão de budistas. Como é de lá o seguinte Relatório do Superintendente das prisões do Estado de Nova York, 
relativo aos detentos das 4 prisões daquela unidade da Federação Americana, no período de seis meses (o que exclui o Budismo entre 
as religiões dos criminosos). 
Católicos – 2.352 
Protestantes – 1.563 
Judeus – 411 
Gregos – 35 
Sem religião alguma – 32 
Mahometanos – 6 
Ateus – 2 
Agnósticos – 1 
Os que nada crêem deram o menor número de criminosos! E quanto a Budistas, nem um só, com aquele número por nós apontado 
para a América do Norte!! Do mesmo modo, espíritas. E quanto a Teosofistas... nem como Juiz, quanto mais criminoso, para lhe não 
pesar a consciência de haver julgado mal a alguém, seja quem for!... – Nota do tradutor. 
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reforma de Tsong-kapa, gentes grosseiras, sensuais e criminosas, com as quais não é 
raro tropeçar nos mosteiros, sem que tal coisa implique em que os “bonzos” mais ilustres, 
os que por sua cultura e elevação estando mais próximos da origem, ou “base”, não 
possam ser comparados com os do manto amarelo, mais elevados, também, por se 
acharem muito mais próximos daquela base superior originária. 

As perpendiculares, enfim, dirigidas para a base, de qualquer de tais pontos, são 
sempre “Caminho direto”. E por isso pôde afirmar David-Neel: “não há inimizade alguma 
entre o lama (amarelo) e o feiticeiro Bon da religião aborígene (ou “decaída”, digamos 
assim); como aquele não o tem para o mago ngagspa ou “clerigo oficial” dos “seculares”. 
Daí, finalmente, essa mescla de filosofia sutil e grosseiro mercantilismo, de alta 
especulação e de baixos prazeres sensuais, que é a característica dos “mosteiros” do 
Tibete, em grau mais elevado e com traços infinitamente mais acentuados, que nos 
demais mosteiros católicos do Ocidente, que em pureza não fôram originariamente outra 
coisa senão, “transplantações” (enxertos, digamos assim) para a Europa medieval e 
feudal, trazidos pelos viajantes do Oriente, daqueles mosteiros originários. Razão porque 
já sustentava a seu tempo o Pe. Huc: “O báculo, a mitra, a dalmática, a capa pluvial, que 
os grandes lamas levam quando em viagem ou quando celebram alguma cerimônia fora 
do templo; o ofício a dois côros; a psalmodia, os exorcismos, o turíbulo (incensório) 
sustentado por cinco correntes e que tanto se abrir como fechar; as bençãos dadas pelos 
lamas estendendo a mão direita sobre as cabeças dos fiéis; o rosário ou moinho de 
orações, o celibato eclesiástico, os retiros espirituais, o culto dos santos, os jejuns, as 
procissões, as ladainhas, a água benta, eis aí outras semelhanças, que os budistas têm 
conosco”. 

E como o Budismo seja anterior ao Cristianismo 645 anos, é natural que fosse este 
que copiasse tudo isso do outro. Ademais, o próprio Frei Domingos Vieira, no seu 
Dicionário da língua Portuguêsa, quando fala do Budismo, diz: “no Cristianismo existem 
vários traços do Budismo na sua formação”. Sendo assim, perguntamos nós, como pode 
um cristão ridicularizar um budista? 

A tudo isso, diz a Enciclopédia Espasa tratando do Tibete: “o culto das relíquias, as 
pereginações, com a venda de relicários e outros objetos de piedade, os pormenores da 
vida monástica, as coletas, o emprego da música e das campainhas durante o ofício, etc. 
Por outro lado, o clero budista do Tibete, que se escolhe, de preferência, entre os 
primogênitos de cada família, se parecem ao clero católico, pelo menos, com o da Idade 
Média, em que do mesmo deriva toda a ciência, a imprensa, etc, tudo isso se encontra 
nos mosteiros. Além dos livros sagrados, só publicam eles obras relativas à religião, ou 
antes, à fé; assim como, numerosos livros que ensinam a maneira de conquistar o poder 
mágico. Os lamas administram e se apoderam por meio dos impostos e do comércio, da 
fortuna do país. Embora que o verdadeiro Budismo de Sakya-muni tenha sido no começo 
a religião da igualdade, a pregar a abolição de castas,o Lamaísmo constituiu as castas 
pelo sacerdócio. Os Lamas ordenam e todos obedecem... Entre os budistas tibetanos, 
alguns místicos raros, conservam-se fiéis, como os hindús, ao que é superior ou de ordem 
divina, entregando-se, como fim supremo, à liberação de toda metempsicose futura, já à 
perfeição ideal pela destruição de tudo quanto seja material... já pela ressurreição no Seio 
da Imutável Divindade. Até os doutores do Budismo classificam, de antemão, os 
numeráveis fiéis, em três grupos: os inteligentes, os de educação mediana e os vulgares, 
sendo que não têm outro dever, a não ser o de se conformar às devidas ordens. Para a 
massa dos lamas e do povo, a religião não é mais do que magia (feitiçaria, digamos 
assim). E o culto não possui outra utilidade, que de afastar os maus espíritos (o que faz 
lembrar no Ocidente, as tão em volga “sessões de espiritismo de doutrinação e 
afastamento de “espíritos”, dos chamados “obcecados”, dizemos nós). Por isso, a vida da 
maioria dos tibetanos é dedicada a evocações e exorcismos, em forma de preces”. 
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Essas semelhanças puramente externas e devidas ao espírito de imitação e plágio, 
que sempre seguiu o Cristianismo para todo religioso, ou antes, de culto praticado pelas 
outras religiões anteriores, não transcendem, entretanto, ao fundo religioso ou 
“esotericismo”, razão porque, tendo convivido muitos anos com os lamas de todas idéias 
e crenças, pôde dizer David-Neel: 

“À parte o celibato mantido pelos religiosos e o fato das gompas ou mosteiros 
possuírem bens em comum, é difícil encontrar o menor ponto de semelhança entre estes 
e os mosteiros cristãos. 

Os mosteiros lamaístas são destinados a albergar a quantos busquem na vida uma 
finalidade espiritual. Semelhante objetivo não se acha estritamente definido nem imposto 
a todos os habitantes da gompa. As aspirações modestas ou transcendentais de cada 
religioso permanecem em seu imo e o deixa livre para realizá-las pelos meios que bem 
entender. A única regra em vigor, é a do decoro, tanto privativo como em público. 
Ninguém, à exceção do guia espiritual do religioso tem o direito de se imiscuir nem de 
pedir contas a qualquer monge lamaísta por suas opiniões filosóficas ou religiosas. Pode 
ele aderir à doutrina que bem entender, ou ser até um incréu. Não existe igreja nem 
capela nos mosteiros tibetanos. Enquanto as cerimônias ritualísticas são sempre 
celebradas com fins estranhos, por completo, aos seus oficiantes. Os tibetanos, ademais, 
acham impossível que o celebrante possa daí retirar o menor proveito pessoal (o grifo é 
nosso) e o mais apto dos gyud-pas é obrigado a recorrer a um colega quando deseje 
obter qualquer benefício por tal meio. Nenhum favor é solicitado diante das imagens do 
Buda, porque todos eles (Budas) 8 transpuseram as fronteiras do mundo do desejo e em 
verdade, de todos os mundos. 9 Diante deles, só podem ser pronunciados votos, desejos 
e resoluções, como por exemplo: “Como poderei eu chegar a compreender claramente a 
doutrina do Buda e com ela harmonizar a minha conduta?” E assim por diante... O místico 
ideal da saúde pelo conhecimento, permanece enraigado nas profundezas da alma 
tibetana. À perfeita liberdade espiritual de que goza todo religioso lamaísta, corresponde 
uma certa liberdade material um pouco menos absoluta. Os membros de um mosteiro não 
vivem em comunidade, como na Europa. E a própria benção dada pelos sacerdotes, 
                                            
8 Não se deve esquecer que Buda, tal como Cristo, não implicam em “nomes” de determinado ser, como pensa o vulgo, mas, 
categoria a que pode chegar qualquer pessoa, desde que se dedique – como é dever de todos – à prática do Bem à aquisição dos 
Conhecimentos superiores, que levam o homem à “superação”. Cristo, como estamos fartos de dizer, provém do grego “Chrestus” e 
quer dizer: o Ungido, o Iluminado, Buda, do Bodhi, (sânscrito) por sua vez, conhecimento, Iluminação, etc, por isso que, o Iluminado, o 
Sábio, etc. No Tibete, Bod, quer dizer conhecimento, iluminação, etc. ou seja, o mesmo significado. E a prova é que, ao Tibete se dá o 
nome de: “Bod-Yul”, isto é, País do Conhecimento, da Iluminação, etc. 
Por outro lado, conforme estamos fartos de ensinar, inclusive através desta revista, aquele que vence os três mundos (qualidades de 
matéria, gunas sânscritas, etc, a que, de modo velado se referiu o insigne autor de O Tibete e a Teosofia, no seu “imaginário triângulo 
religioso tibetano...”) é um Buda, um Cristo, etc. Senão, implicitamente, incluso no termo “maitri” que, verdadeiramente, quer dizer: “três 
mayas ou mundos ilusórios”, isto é, o “Vencedor dos três mundos, dos três corpos de que se compõe o homem; ou antes, a própria 
Mônada ou Ego Imortal, cavalgando os 4 princípios inferiores. Daí o 10º avatara de Vishnu, ou Maitréia (Maitri, etc.) ser representado 
pelo Kalki ou o “Cavalo Branco” (4 patas, portanto); senão, o Guerreiro ou Sosioh persa, cavalgando um cavalo branco, de que foram 
cópias fiéis, o “Perseu mitológico”, quando mata o dragão e salva a princesa, ou melhor, Andrômeda, como símbolo da Humanidade 
acorrentada nas férreas cadeias da ignorância... e o mesmo São Jorge cristão que salva uma outra princesa acorrentada, matando o 
mesmíssimo “dragão” mitológico, ou antes, “do paganismo” que a Igreja condena... mas copia vergonhosamente, dando razão de ser à 
famosa frase “Traduttore, Tradittore!” aplicada aos que, além de copiarem algo de outros, ainda por cima, os ofendem ou maltratam. 
Simbolismo idêntico, o do mesmo Prometeu acorrentado no Cáucaso (“o cárcere carnal”), isto é, essa mísera Humanidade a que 
pertencemos, pois, além de “acorrentada” em sua própria carne, ou antes, sendo culpada de seu Ego ou Espírito viver assim 
sacrificada, no “pote de argila” bíblico (que é o corpo humano), “um abutre lhe devorar as entranhas”: o “abutre da ignorância interna”, 
ou melhor, do não conhecimento da “Voz Interna”, do Silêncio, do Eu, da Consciência Imortal, do Buda, do Cristo, seu Deus, enfim, 
pouco importa o Nome que lhe queiram dar. Por outras palavras: “a mística união da Alma com o Espírito”, qual o daquela fábula 
mitológica, de “Psyké em busca de Adonis, o seu Bem-amado”... – Nota do tradutor. 
9
 É erro grave considerar-se o número de mundos, como de SETE qual a teoria “besantista” e de outros próceres “adiarescos”. A 

anotação anterior pode servir de introdução ao que aqui se expõe em poucas palavras: A Mônada sendo um composto de três coisas, 
forças, etc, (teosoficamente, Atma-Budhi-Manas; cabalísticamente, a corôa sefirotal ou “Kether-Chochmah-Binah”, etc.) é obrigada a 
evoluir através de “SETE” estados de consciência, veículos, etc. (aí é que está a confusão, isto é, de veículos, princípios, etc. com 
mundos). Na própria música, um acorde (três notas) é feito dentro de uma “oitava”, ou antes, dentro de sete notas, já que a última da 
oitava é repetição da primeira. E como tal mistério esteja dentro dos cânones antigos, das medidas, mister se faz que a pessoa possúa 
a mão apropriada para abranger a oitava, isto é, com um “palmo”, embora que algumas ultrapassem... 
E como cada um desses “estados de consciência” ou Rondas, seja dirigido por Um Ser superior (Dhyan-Chohan, Planetário, etc.), 
assim tais Seres possuem o mesmo número (Sete). Haja visto: os próprios Arcanjos da Igreja, representados por um “candelabro de 
Sete velas”. Do mesmo modo que, na Astrologia, os Sete planetas que governam os humanos destinos, simbolizados pelos mesmos 
dias da semana, etc, etc. – Nota do tradutor. 
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inclusive, o chefe (ou prior, deão, etc. como se diria no Ocidente) de cada mosteiro, não 
consiste em atrair qualquer proteção divina sobre pessoas e coisas, mas, de infundir as 
forças ou poderes magnéticos do próprio lama, que as dando procura proteger a quantos 
se achem presentes”. 

Aproveitando o simil de nosso triângulo invertido, diremos ainda mais que, seus dois 
lados “encarnado e amarelo” se tornam cada vez mais obscuros, quanto mais se 
aproximem do vértice inferior, que é onde a magia negra tântrica alcança seu maior vigor 
ou potência. 

Somos, porém, obrigados a chamar a atenção para um erro persistente no 
Ocidente, à respeito de tal extremo: sugestionados os nossos investigadores, desde Max 
Muller para cá, que o totemismo, o culto aos maus espíritos, filho do terror dos povos 
selvagens para com os “espíritos da Natureza” (do raio, do granizo, das trovoadas, das 
enfermidades, como são vistos nas próprias linhas africanas, ou de “Umbanda” todas 
dentro do espírito religioso católico, a começar por “Santa Bárbara”, protetora das 
trovoadas, São Bartolomeu dos ventos, etc.) e em uma palavra, “a primitiva religião 
naturalista” sobre as quais se foi elevando e depurando a humanidade até chegar às 
grandes religiões positivas conhecidas: Budismo, Cristianismo, etc.”. O fato, porém, é bem 
oposto: imensa civilização passada (a da Lemúria e Atlântida) precederam ao referido 
“selvagismo”, triste estado degenerescente, que não é mais do que, “a queda na barbaria, 
das elevações de uma anterior civilização, fenômeno constatado em todos os ciclos, 
grandes ou pequenos da História, onde vemos, por exemplo, aos bárbaros do Norte, 
suceder à cultura romana; aos relativamente bárbaros romanos, herdar a cultura grega, 
como esta, por sua vez, herdasse da barbaria de seus primitivos tempos, outras culturas 
orientais; a egipcíaca, a caldaica e a hindú, sucessoras diretas das da Atlântida e da 
Lemúria. 

Razão porque, nos Vedas, cujas tradições originárias, como as dos Edas 
escandinavos e outros, vão muito além do ano 2.500 antes de nossa era (data das 
invasões dos “kalcas” ou caldeus centro-asiáticos para o Ocidente e a América) vemos 
catalogados em séries infinitas de entidades benfeitoras, indiferentes ou maléficas (devas 
e elementais), seres do Astral e dos elementos da Natureza, que mais tarde se fazem 
adorar pelos acovardados homens pós-quaternários, mediante ritos cada vez mais 
exigentes e odiosos, com sacrifícios: primeiro, de flores, logo, de animais e finalmente, de 
seres humanos. E cujos sacrifícios se refletem na moderna “opoterapia”, através de 
necromânticos conhecimentos, orientados por sábios sacerdotes, porém, exploradores ou 
negocistas... 

Em resumo, para não nos aprofundarmos num assunto diferente do que estamos 
abordando, nosso desejo é fazer compreender que, o Lhamaísmo ou religião dos “Lhas” 
ou espíritos, tanto humanos, como da Natureza, como os chamados deuses autóctones 
do Tibete ou de qualquer outro país, não são mais do que as almas dos mortos, as forças 
da Natureza, forças “humanizadas” ou “eumerizadas”, semelhante ao princípio filosófico 
de esmagadora lógica, que vê por trás de todo corpo físico, seja qual for (nuvem, cristal, 
planta, animal, homem ou astro), uma força viva conectora daqueles elementos físicos 
(qual o “duplo” no Egito, dizemos nós); uma inteligência mais ou menos evoluída 
animadora ou “alma” (de “anêmona”, sopro ou vento) e finalmente, um espírito ou centro 
supremo de consciência, “raio solar” de outro centro ou entidade superior, coisa tão 
patente no Humano Pensamento, que já os parsís com seus Hansaspend ou “Cisnes 
planetários”, os cristãos, com seus “Anjos de Presença”, em torno do “Cristo-Sol”, e até, 
homens como Kant, Kepler, São Thomaz e Goethe, não tiveram dúvida em os aceitar 
como a mais racional das concepções teológicas. 

Desde antiquíssimas épocas – embora que mais decadente e, portanto, repleta de 
defeitos, de culpas e de ignorância, já se sentia horror pelos mesmos seres do 
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“hiperliminal” (ou antes, do “mais além do Umbral, isto é, do mundo anímico ou Astral, 
dizemos nós) embora que, outrora, tidos como do mais puro, simples e inocente amor e 
respeito de seus antepassados, segundo o que já ensinava H. P. B. de que, “os deuses 
de nossos pais são nossos demônios”. Um culto necromante, de pura ficção espiritual e 
sem essência alguma, racional, mas, de crescente crueldade e quantas formas grosseiras 
se conhecem, foi gradualmente substituindo o antigo “Culto sem cultos”, até cair em uma 
dupla desgraça: a mais cruel de quantas afligem, desde então, a essa pobre Humanidade 
a que pertencemos, ou seja: de ter de “instruir no Bardo” ou “outro mundo” às sofredoras 
almas dos antepassados – outrora felizes com os dolorosos sacrifícios do Lha-ar (“lar ou 
família”), quase sempre, com a interesseira e dominadora interferência de manhoso e 
explorador sacerdote (melhor dito, “jesuíta”) – quando incutiu a criminosa idéia de 
“errarem tais almas pelo vácuo, ou padecer os mais horrorosos castigos infernais (pelos 
do Ocidente chamadas “caldeiras de Pedro Botelho”) 10; como também, de dominar, com 
igual assistência, às exigentes entidades naturais, com a assistência, sempre, do 
feiticeiro-sacerdote, mago negro autêntico 11 já que assim coloca em serviço egoísta, seu 
ou do mosteiro, certos conhecimentos guardados ocultos em lugar de ser gradativa e 
redentoramente oferecidos a essa mesma Humanidade, através de verdadeiro e 
desinteressado sacerdócio e não, o de ser a mesma vergonhosamente explorada, para 
não dizer, duplamente expoliada: nos seus haveres materiais e verdadeiros tesoiros 
espirituais. Em outras palavras: “na sua inteligência e caráter que poderiam ser 
melhormente empregados, e... nos parcos recursos “ganhos com o suor do seu rosto”, ou 
sob os mais dolorosos sacrifícios... 

 

Ilustração: foto  

Legenda:  

Um exemplo do “Tumo”. Asceta vivendo nú entre as neves e em elevadíssima 
altitude. 

 

Assim, na atualidade, a maioria dos lamas, verdadeiros “jesuítas” do Tibete, “devora 
o povo com a sua insaciável cobiça, perturbando-o eternamente com as suas intrigas, 

                                            
10

 “Caldeiras de Pedro Botelho” antípoda, talvez das de “Pedro Chaveiro”... para distinguir o céu do inferno. E isso por ignorarem ou 
fingirem ignorar que ambas essas “lokas” ou lugares, se acham na evolução de cada indivíduo, senão, como estados de consciência, 
já pela elevação de espírito ou alegria interna em jamais ter cometido um ato em detrimento de outro e sempre consentâneo com as 
leis superiores ou divinas, já pela queda, cada vez maior, na matéria, através de vícios e maldades, embora que, “a Voz da 
Consciência se manifestando sempre através daquilo que se concebe como “remorso”. E como um 3º estado de consciência ou mundo 
seja necessário para completar a própria manifestação da Divindade (Pai, Filho e Espírito Santo, no Catolicismo; Brahma, Shiva e 
Vishnu da Trimurti indiana; Clotho, Lachesis e Atropos, da mitologia grega, e até, as 3 forças: Centrífuga, Centrípeta e Equilibrante...), 
o próprio mundo terreno ou Equilibrante, poderia ser chamado de “Purgatório”, por ser aquele onde a Mônada é obrigada a se 
encarnar, à fim de “purgar” suas faltas passadas, ou o que teosoficamente falando possui o nome de KARMA, como lei de 
“causalidade” (Ação e Reação, Causa e Efeito, etc.) – Nota do tradutor. 
11 “No começo da Kali-Yuga ou ‘Idade Negra’, a sede do oiro e de poder invadiu o mundo, durante séculos sem conta, dizem os 
antigos sábios. Agni, o fogo celeste que forma o corpo glorioso dos “devas” e que purifica a alma dos homens, havia espalhado sobre a 
Terra seus divinos eflúvios, porém o sopro ardente de Kali (com vista à “princesa Kali-Beth”, de que já falamos e que oculta o maior 
mistério dos conservados no seio de determinada Fraternidade secreta), a Deusa do Desejo e da Morte, outrora, do Amor (ou da 
Beleza e da Vida), que sai do “ígneo Sopro do terrestre abismo”... começou a pesar, desde então, em todos os corações. A justiça 
havia reinado com os nobres “filhos de Kurú, os Homens solares que obedecem à Voz dos Sábios e que, vencedores perdoavam aos 
vencidos, tratando-os como iguais (na 10ª Sinfonia de Beethoven, “o momento último”, se fala no mesmo fenômeno, porém relacionado 
ao fim da Ronda. Faz parte esse estudo inédito, como outros mais, do “Livro Síntese” da S. T. B.). Porém, depois que os “Filhos do 
Sol” foram exterminados ou arrojados fora de seu “trono”, “a ambição, a injustiça e o ódio dominaram a Terra...”. E tudo isso com vistas 
à Atlântida. 
Na Krita-Yuga, a Justiça sob a forma de um touro, mantêm-se firme sobre seus quatro pés; reina pois a Verdade e não procede da 
iniquidade nenhum dos bens obtidos pelos mortais; porém, na idades subsequentes... pela aquisição ilícita das riquezas e da ciência, a 
Justiça perde sucessivamente os “pés” ou fundamentos e as vantagens honestas são substituídas pelo roubo, a falsificação e a fraude. 
Durante a primeira idade (ou de Krita) os homens isentos de enfermidades, obtêm a realização de todos os seus desejos, chegam a 
viver 400 anos. Na Treta-yuga, a existência humana perde sucessivamente uma quarta-parte daquela duração, porque a vida dos 
mortais, as recompensas das ações e os poderes de todos os seres animados, segundo declara o Veda, levam neste mundo os frutos 
ou resultados proporcionais às respectivas idades. Certas virtudes são peculiares à idade Krita; outras, à Treta e outras à Dwipara e à 
Kali, segundo essas idades vão decrescendo... A austeridade domina durante a primeira idade; a ciência divina, durante a segunda: a 
realização do sacrifício, durante a terceira. E ao dizer dos Sábios, somente a liberalidade, durante a quarta”. – Nota do tradutor. 
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fingimentos e explorações, valendo-se, antes de tudo, de sugestões terroristas e 
hipnóticas... contra as mulheres e as crianças, como o fazem através do confessionário os 
de outras religiões no Ocidente. Além de os envolverem em vão e ridículo “comércio 
religioso” de indulgências e amuletos (verdadeiros “vendilhões do Templo”, dizemos 
nós...), além de fazerem do ignorantíssimo governo laico seu escudo e cúmplice, como 
agora mesmo após a morte do último Dalai-Lama (senhor dos dois Poderes no Tibete: o 
temporal e o espiritual) quererem impingir um outro, o que ocasionou verdadeiro 
rebuliço... como se veio a saber por telegramas dali procedentes, além do mais, narrando 
a aparição do “fantasma” (do mesmo Dalai-Lama), a um número elevado de “lamas”, 
repreendendo-lhes, para que “não continuassem a se servir de seu nome, nem cogitar de 
o substituir, porquanto, bem sabiam, pelas antigas tradições, ser ele o último”. Como 
quem diz: “o momento agora é do Ocidente”. Por outro lado, comprando a própria justiça, 
fazendo trabalhar em seu proveito, ao infeliz e embrutecido povo, como o faz, em outros 
lugares, o “perverso jesuíta”, inclusive, no interior do Brasil, explorando os pobres índios, 
como estão fartos de apontar inúmeros intelectuais daquele cultíssimo e querido país; 
sobrecarregando-lhes, ainda, de pesadíssimos impostos; sendo que os mais cruéis de 
todos eles, os do mosteiro de “Sera” e de “Ga-Idan”, que além do mais, põem em prática 
o processo dos Medicis e dos Bórgias, isto é, o veneno e o punhal... o que tem concorrido 
para diversas sublevações por parte do povo, embora que... inutilmente. 

 

ALGO SOBRE O KHANGYUR E O THANGYUR 

Nada mais eloquente a favor da cultura tibetana do que os seus antiquíssimos 
livros. O Bkahgyur, Kanyur ou Kandjur, é uma enorme enciclopédia oriental em 108 
volumes, cada um com mil páginas, contendo 183 obras distintas, escritas em sânscrito e 
em chines, pesando cinco quilos cada tomo (o próprio número da raça Ária, isto é, a 5ª 
Raça-Mãe, dizemos nós...) e de meio ou de um metro de alto por 20 centímetros de 
largura e de grossura 12. Os moldes de seus caracteres de imprensa são de madeira, para 
                                            
12 Um dos livros mais populares do Oriente é o Kalpa-sûtra, que relata a vida de Maha-vîrya ( o “Viraj” ou “varão divino dos bramanes 
ou “Logos” grego) e de 100 outros Jinas ou “conquistadores”, seus sucessores na luta pelo Ideal (100 Jinas... para não dizer um pouco 
mais...). Sendo que, o mais venerado para os budistas do Sul e cujas influências ultrapassaram mais ou menos o Budismo da Índia e 
do Tibete, é o Tripitaka, cuja “enciclopédia abrange três partes: 1ª - a Vinaya-pitaka (ou “enciclopédia Vinaya”), com as fundamentais 
regras da doutrina budica; 2ª - a Sulanta-pitaka, entre elas a Dharma-pada e os Jatacas ou “Jaim-pitaka”, com os anteriores avataras e 
tulkus do Bendito e 3ª - o Abhi (ou Ava)-dharma-pitaka, como a parte mais moderna. Nos últimos volumes da Triptaka se encontra o 
famoso diálogo ante-socrático “acontecido entre o rei Menandro e o monge budista Naga-sena (de “naga”, serpente ou iniciado). Só o 
Milinda-pano com os demais trabalhos a ele ligados é calculado em umas 10.000 páginas, das quais a Pali-text Society já publicou a 
metade. Quando o rei de Sião celebrou seu 29º aniversário (1893-1894) ordenou fosse feito em Bang-kok uma edição de 39 volumes 
em 8, em caracteres indígenas, com o qual presenteou a diversas bibliotecas. 
O texto do Badaoni citado na Introdução da “Doutrina Secreta”, por motivo do edito de Asoka à respeito das “religiões dos infiéis”, está 
incluído na obra de Aini-Akabari (“o Jina Akbari”) traduzida pelo Dr. Blothmann, citada por sua vez, por Max-Müller em sua “Introduction 
to the Science of Religion” Turnour, do mesmo modo, publica em 1837, o Maha-Vansa (“vansa” ou “Hamsa”, cisne) e Oldenberg, em 
1879, o Dwpara-valisa ou segunda parte do anterior”. 
Todas essas traduções feitas do pâli ou língua difundida por Ceilão, Birmânia, Sião, Cambodge e parte do Tibete, nas baixas regiões 
do Saluen e de Mekong, derivada, como é sabido, do sânscrito, o que obriga a uma prevenção contra ela, no que diz respeito à original 
pureza de suas idéias filosóficas, espirituais ou místicas, sem contar ainda com os terríveis e falsos prejuízos cristãos dos seus 
tradutores europeus, segundo “a letra que mata”, ao invés do “espírito que vivifica”. Muitos desses originais não foram antes traduzidos 
diretamente do “pâli”, mas do Maghada, em tempos imediatos a Gotama, o Buda; outros foram traduzidos do prakrito de Malva, no ano 
290 antes de J. C. 
Existe, ainda a língua ardha-magadhi (ou “magadhi”, a meio, pelo meio, etc.), como língua sagrada do Budismo do Sul, com uma dúzia 
de obras (angas) sobre metafísica, filosofia moral por meio de parábolas, regras da vida monástica, etc., tais como a Acharia, a Shutra-
krita (versos da “idade de Oiro” ou da “pureza”); Bhaga-vati (“ensinamentos dos Mestres”); Kadasas; Upakadasas, Anu-tara-upa-pati-
kadasas, (“ensinamentos lunares primitivos”) e Kritas-kadasas (“ensinamentos da idade de prata” ou segunda); Sathanas; Sama-vaya; 
Djnata-dharma-kathas (“gnosis, gnana”); Prasna-Vidhya (tratados sobre higiene física) e um duodécimo tratado, hoje desaparecido, 
intitulado Drichti-vata, com outros 12 tratados semi-canônicos ou simplesmente científicos, de cosmologia, astronômica, que hoje a 
classificaríamos ignaramente como “fantástica”, além de outras disciplinas e os dez (12, porque dois se perderam...) sobre filosofia da 
eutanásia (ou “faculdade de não se impressionar por coisa alguma e destruição do Mal”) chamados Prakit-nakas ou Praki-naskas, de 
velha procedência jina ou jaina, 6 livros, pelo menos, de heróicas façanhas que, no começo, deveriam talvez, ser Doze, denominados 
Cheela ou Chela-suthra, à parte a mais popular e mais jina, do Kalpa-suthra, anteriormente mencionada; tudo isso seguido de 
inúmeros comentários, com uma base ou Cânone dos Svetambaras, a que os sancrististas europeus, que estudaram a Mimansa e a 
Vedanta dizem proceder do século V. Todas elas de grande singeleza e espiritual elevação que valeram esta frase de um grande 
sábio: “A aplicação que muitos fazem hoje da Filosofia Vedanta aos fatos da vida diária, demonstram como é possível levar uma vida 
nobre e superior, sem que por isso sejam prejudicados (ou abandonados) os deveres cotidianos, nem modificada a posição social de 
cada indivíduo. E que as mais humildes tarefas (as de um Hans Sada, por exemplo, mais conhecido como Jacob Boehme, sapateiro de 
Nuremberg e místico de grande valor) é perfeitamente compatível com as sublimes aspirações”. E explica que, acima das doutrinas 
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cujo transporte de certo “centro subterrâneo” para a lamaseria de... (digamos, Chigat-sé, 
pois outrora era o Trachil-lama o fiel guardião de imensa e secreta Biblioteca...) se requer 
12 yacks (animais apropriados ao caso, digamos, “bois”). Por uma de suas mais 
conhecidas edições, os buriatas russos (de acordo com exigências da Lei, ou da 
possibilidade de tal livro... ir parar em tais mãos, para que as tradições vão 
sucessivamente chegando a outros...) pagaram 7.000 bueyes, e 1.200 rublos de prata por 
outra edição completa (a chamada de Peking). Tais livros fôram impressos em Derge 
(Tibete-oriental) e em Narthan (Tibete-ocidental). Existe, ainda, em Sakkya 13 e em outros 
lugares secretos, verdadeiros tesoiros bibliográficos em sânscrito e em tibetano, em 
páginas soberbamente decoradas por artistas de grande valor, à parte aqueles outros a 
que alude a Introdução da Doutrina Secreta de H. P. B. Como é sabido que foram, por 
várias vezes, expulsos de Lhassa numerosos sastres (grosseira tradição fonética dos 
doutos shastras ou conhecedores dos sagrados shastras), devido às indiscrições 
cometidas, revelando parte de tão inefáveis doutrinas, cujo iniciático segredo, sob formal 
juramento eram obrigados a manter. Como já foi dito, esse número (108) de volumes, 
para conter o texto da sagrada enciclopédia, não foi de mero acaso, mas do iniciático 
módulo para o número 432, o qual seguido de zeros – além de inúmeros mistérios 
secretos – é o dos ciclos ou Idades, como de todas as coisas na Natureza, relacionando-
se, talvez, com o perdido “Cânone de proporção”, empregado pela primitiva arquitetura, à 
guisa daquela sentença Sankya de que, “tudo no universo foi feito sob determinado 
número, peso e medida” (algo assim, dizemos nós ainda, referente ao próprio termo 
Mane-Thecel, Phares, do festim de Baltazar, de tão má interpretação, pois seu verdadeiro 
sentido é: Pesado, medido e contado”) 14 

                                                                                                                                                 
vedantinas estão as da Advaitya (“as dos avas ou velhos antepassados”), as quais não são, em essência, senão, a Sankhya, a Gnana-
Kanda acima da Karma-kanda, em suma, o “Caminho Direto”. 
Muita razão tinha, pois, para seus elevados objetivos aquela sociedade da Aria-Somaj que tanta influência teve nas origens da 
Sociedade Teosófica (a de Adyar, além de que, não estamos mui de acordo com o grande Teósofo, pois que, de tal Sociedade fazia 
parte o “mago negro” Gyanendra-Chakravarti, que hipnotizava a sra. Besant, como posteriormente o fazia o bispo Leadbeater, quando 
as Regras ou Leis da Excelsa Fraternidade sempre o proíbiram...), especialmente quando em 1877 H. P. B. e Olcott se transladaram 
de Norte América para a Índia (aliás, erro gravíssimo, pois aquela Sociedade fora criada para preparar a 6ª Raça – cujo surto é em N. 
América, e Índia, o humano passado, nada tinha mais do que apontar o fato, mas nunca ser Núcleo daquele movimento, como não o é 
para o nosso, e sim, Ela e o Tibete, apenas na sua fundação, para logo nos tornarmos independentes no Continente onde a 7ª deveria, 
por sua vez, acompanhar o primeiro, dado o fenômeno por nós tantas vezes apontado: “que no final de cada Raça-Mãe as duas 
últimas sub-raças quase se interpenetram”. 
Raja-Ram-Moha-Roy (1777-1833) foi o primeiro investigador de religiões comparadas. Estudou os Vedas em sua própria língua (o 
sânscrito); as Escrituras budistas, em pâli; o Alcorão, em árabe; o Antigo e o Novo Testamento, em grego e talvez em hebreu. 
Denunciou a abusiva prática chamada sutcé, que por ele foi abolida em 1829. Estabeleceu o movimento teísta de seu sangue, que 
visitou a França e a Inglaterra. A Atmya Sabba ou Sociedade do Atmâ, por ele fundada, é a base daquele outro movimento, hoje o de 
maior importância na Índia. 
O continuador da obra reformadora de Roy foi Keshab-Chander-Sen, que separou a Brahma-Samaj da ortodoxia hindú, o que 
ocasionou um cisma na Brahma-Samaj, fundando-se a Bharatavarsha-Samaj, um arremedo cristão, e logo a Nava-Bidhan, que não 
acreditava nos Devas e proclamou santo o culto de Cristo, a quem apontou como um verdadeiro Yogi, olhando as religiões como 
simples facetas do mesmo prisma. 
Diante de toda essa gigantesca mole de livros, não é para admirar que os asiáticos tenham generalizada opinião de que “os brancos 
ou ocidentais possuem inferior mentalidade à sua”. O que nos faz dizer com Polibio: “Nasci demasiadamente tarde para ser original”. – 
Nota do autor e do tradutor. 
13 Esta reveladora palavra de que se serviu o próprio Buda de Kapilavastu ou Sakya-Muni (o doador da doutrina secreta da Biblioteca 
de “Sakya”), orienta-nos bastante acerca do essencial conteúdo dos livros atesoirados em tais bibliotecas secretas, onde, segundo 
dizem, também figuram todas as obras que se escrevem, não importa o tempo nem o país, desde que seus temas se relacionem com 
os destinos do Mundo e do Homem (Metafísica, Filosofia, etc.), figurando entre elas, digamos sem rebuços, inúmeras das que se 
julgam perdidas em incêndios, etc, como as três sucessivas da Biblioteca de Alexandria em em outras catástrofes semelhantes, 
principalmente, as causadas pelas guerras. Que de tesoiros orientais não existiriam também nas bibliotecas russas anteriores à 
Revolução bolshevista, como aquela de Ivan, o terrível, que em seus imensos subterrâneos guardava maravilhosos tesoiros, como os 
de Aladin, entre eles os 800 seletos volumes, tão célebres em toda a Europa do século XVI. Antes e depois da referida revolução, 
segue-se investigando em diversos lugares daquele vastíssimo país – tão íntima como historicamente relacionado com a Mongólia e o 
Tibete, tais como a Troitskaia do Kremlin, a Cidade chinesa e as Trinta Casas-Palácios dos séculos XVI e XVII, cada uma delas com 
sua rede subterrânea repleta de objetos e livros de imenso valor, pela sua raridade. – Nota do autor. 
14 “Pesado, medido e contado!”. Dentro do mistério dos “cânones antigos” se acha o sacrossanto Símbolo de nossa Obra, que nos 
veio de “Shamballah”, isto é, a chamada “Chave de Puskara”, cuja foi exposta em uma das sessões públicas do ano passado (1936), 
quando se tratou de vários assuntos, inclusive, das “medidas” com que foram feitos os antigos monumentos e catedrais, porém, hoje 
completamente perdidos. Na História de nossa Obra, com o título “A Missão dos Sete Raios de Luz ou Mistérios Iniciáticos do 
Ocidente”, o leitor encontrará referências à tal chave, senão, sua reprodução em cliché fotográfico, embora sem a medida exata, etc, 
por pertencer ao nosso Arquivo oculto, ou antes, não poder ser dado de público... – Nota do tradutor. 
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Alguém no futuro, com profundo conhecimento dessas coisas do sepultado Oriente 
clássico, chegará a demonstrar, quão certa foi a intuição de Bailly ao dizer que, “a ciência 
do Ocidente limita-se a fragmentos e relíquias de um oculto sistema de ciência asiática, 
mais antigo que tudo e infinitamente mais perfeito”. E em tal ocasião, a verdade 
transparecerá em toda a sua prístina integridade, porquanto, Oriente e Ocidente já 
estarão por debaixo do mesmo nível de conhecimentos e de outras coisas mais... 
Profecias existem há bastante tempo sobre tão excelsa ocasião, a que nós já de há muito 
vimos denominando de “amanhã resplandecente”, senão, nesta mesma obra, num 
capítulo dedicado a “Los Montes santos y sus Misterios” (conservamos o título em 
espanhol por motivos... que somente dizem respeito à parte oculta da missão da STB, 
dizemos nós, como tradutor da Obra), mas que, por motivos de ordem oculta o mundo 
profano não chegará a conhecê-lo, isto é, a tal capítulo... 

Em tão imensa enciclopédia, diante da qual as demais são meros pigmeus ou 
figuras liliputianas, segundo se sabe (pois, muito está ainda por ser descoberto pelos 
ocidentais que a tal estudo se dediquem), todo o Ghyal-drung ou “façanhas do Hércules 
tibetano Dagli-yo-long contra os primitivos selvagens do Jam oriental; o Yrung-yg ou 
epopéia nacional desse povo mais antigo que o dos genuínos ários, contra tibetanos 
móssos e chinos; do mesmo modo cem mil composições poéticas do iniciado vate 
Milarespa e, que, não obstante sua qualidade e quantidade ou número, é bem pouco 
diante dos quarenta mil ou mais “slokas” métricas do velho tratado sânscrito Kandara-
kasyan, incluindo ainda os numerosos escritos religiosos de Tsong-kapa, (o reformador), 
além da enorme quantidade de poemas, dramas e novelas do mais elevado estilo clássico 
que se conhece. 

Por todos os grandes livros já citados, percebe-se figurarem eles no Kandjur. Dar-
se-á o caso que o estejam também os tibetanos Tala ou Tara, o Zung-tala ou do “Norte” e 
o Baron-tala ou do sul? O Gyat-chen-rolpa, um dos livros budistas mais estimados pelos 
lamas iniciados e cuja letra, já que não o seu espírito, foi recentemente traduzido pelo 
catedrático do Colégio de França, Ed. Foucaux; textos dos livros dos gebars ou giiebros 
iranicos destruídos na Pérsia por Alexandre; as “velhas folhas do Bhima-Granthan e a 
mesma enciclopédia chinesa do Wan ou “História do Sul”, que consta, por si só de 80 
livros. E a julgar ao menos por seu nome, procede do país de Nan ou Sião e do Nan-chan 
ou cordilheira meridional da China, nome que, por sua vez, faz lembrar (o de Nan) a 
Vênus babilônica e suscita Nana ou Anai (Nanea em grego; Nana também em castelhano, 
cujo nome conserva a demopedia para designar com a frase “o ano de Nana”, algo que 
seja remotíssimo quer no passado, quer no futuro) e que talvez façam referências a 
assuntos de um outro mundo, e que foram perdidas pelos Tu-fan ou aborígenes chinos? 

Do mesmo modo que, a seguir aos Vedas ario-hindús, vêm infinitos Purânas e 
Brâmanes, à guisa de comentários daquela enciclopédia imortal, assim, os 108 tomos do 
Khandjur são acompanhados de outros 290 tomos de comentários, e aos quais se 
denomina de Thangyur. Ignoramos quase por completo o conteúdo e alcance de tão 
gigantesca “montanha” de comentários, porém, não é ilógico pensar que neles, além dos 
naturais desenvolvimentos de idéias contidas no volumes do Khangjur, existem textos 
tântricos com a doutrina de Adi-Buda (a da cósmica Manifestação) e ainda a plena 
contestação contra o amontoado de asserções contrárias aos textos do Khangyur 
procedentes de Glang-Dharma e seus prosélitos, nos anos do cisma anti-budista (ou do 
ano mil) e talvez, referências ou influências da própria filosofia jaina de Charvaka, que se 
diz, maldosamente, professa o materialismo, pois, como diz Cesar Cantú, “todos os 
gêneros clássicos foram enriquecidos com as obras jainas” e as investigações em busca 
de manuscritos antiquíssimos, levadas sistematicamente no século passado sob a direção 
de Buhler, Bandarkar e Peterson, trouxeram à luz do dia, epopéias, novelas, dramas, 
contos, tratados gramaticais e astronômicos, compostos pelos jainos e não isentos de 
mérito. A prevenção com que os brâmanes olharam sempre as melhores obras não 
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bramânicas, não os impediram de apreciar, por mais de uma vez, as dos sábios jainos, 
gentes que nas tristes épocas dos bárbaros militarismos persas, foram obrigadas a 
emigrar em várias direções, portadores das arcaicas influências de suas originárias 
doutrinas, ao Guzerate (mais além do Indo) e ao próprio Ladak tibetano (nome que traduz, 
ou melhor, simboliza desde tempos imemoriais, excelsos mistérios dos mundos “jinas”...) 
donde puderam assim se irradiar pelo resto do país. 

Já dizia, mui sabiamente, Max-Muller acerca do Rig-Veda de que “bastava a sua 
conservação desde milênios, para se lhe considerar uma maravilha; como maior 
maravilha, de subsistirem ainda ali tantos e tão admiráveis textos, prova cabal de que o 
princípio físico de “em a Natureza nada se perde e nada se cria”, abranja também a 
História e o mundo espiritual, como é lógico supor dentro da lei da Analogia. 

Opera-se no fenômeno da conservação de tais livros, como de outros... o “milagre” 
contido em seus próprios valores de ordem superior, ou eterna, sem falar que, em grande 
parte procedam ou sejam conservados em um outro País, por sua vez, imperecível: 
Shamballah, a cidade dos deuses, Jinas, super-homens ou Mahatmas além de que, nos 
tempos mais sombrios sejam retirados da face da terra, tal como o Sol por trás de densas 
nuvens, ou mesmo, após os crepúsculos vespertinos... como presságios de outros 
albores, em que aparecerá de novo para iluminar a face da Terra e quantos na mesma 
vivam... São os chamados “períodos de Renascimento” para o mundo. 

Só para colecionar exemplos iguais, mereceria, por sua vez, uma obra volumosa 
igual à do inteligente, mas não fortuito Destino Histórico, que preside, pese aos nossos 
céticos ignorantes, a marcha integral da evolução Humana. Quando Voltaire, por 
exemplo, ridiculariza, impiedosamente, “os falsos Zoroastro e Hermés”, cem exumadas 
jóias bibliográticas zoroastrinas e herméticas vinham ter à Europa como um formal 
desmentido a semelhantes críticas. Do mesmo modo, quando Champollion se rendia 
impotente diante do hieroglifo egipcíaco, a bilíngue Tábua de Rosetta lhe proporcionava 
inopinadamente a chave que desejava como ainda: quando os demais famosos 
egiptólogos duvidavam e se perdiam em fraquíssimas conjecturas arqueológicas, um 
generoso árabe cede a Ebers o célebre papiro, que desde então leva seu nome. 
Outrossim, quando o Ocidente gemia sob o peso de novelesca e obscena literatura, 
aparecem as “Mil e Uma Noites”, de Galand, a seguir as de Madrus, etc., para desferirem 
um rude golpe em semelhante literatura, pois que, por trás dessas versões árabes da 
mais profunda iniciação, encontrava-se a sublime pureza originária dos (textos) parsís e 
hindús, já corrompidos pelos árabes. Quando ridicularizava o mundo culto as fantasias do 
Livro de Enoch (etíope), eis que o arcebispo Laurent se defronta “casualmente” com outro 
generoso negociante, que lhe oferece o autêntico texto jina para que o traduzisse aos 
“zombeteiros europeus...”. 

E agora como d’antes: quando Aristóteles, o mestre de Alexandre, vertendo e 
falsificando, (como diria Ramús), a grande obra filosófica do mestre e seu pitagorismo 
quase búdico, eis que Calisténes oferece a seu tio Aristóteles um tratado de Lógica, 
dádiva dos brâmanes graças à qual, a Lógica oriental, “mãe de todas as lógicas”, pôde 
beneficiar o mundo, embora que através de tão fraco quão suspeito agente, que foi a 
Escolástica medieval. Mesmo assim, as obras de Aristóteles, o estagirita, através de tão 
obscura época em que o pensamento independente parecia definitivamente apagado, foi 
como um novo sol que iluminasse o mundo. As obras e a biblioteca de Aristóteles 
passaram-se a Teofrasto; este presenteou-as a Neleo que, por sua vez, ofereceu ao seu 
país (Escepsis), segundo nos conta o ilustre escritor uruguaio Carbonell, em uma de suas 
maravilhosas obras. Os imediatos possuidores daquelas preciosas jóias literárias 
ocultaram-nas, mais tarde, em úmidos esconderijos, à fim de as defender de Átila, “o 
destruidor”. O pó e a humanidade incumbiram-se de arruinar grande parte dos textos, que 
tempos depois os escribas de Apelicón de Theos reconstituíram torpemente, para que 
séculos mais tarde fôssem transportados à Roma, onde os (escribas) de Lúculo, 
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petulantes e voluntariosos, fizessem horríveis cópias que serviram para a confecção da 
obra que hoje se conhece”. 

Quantos segredos, dessa como de outras naturezas..., não oculta, ainda, o próprio 
povo muçulmano, já que a sua Meca, donde desapareceu Mahoma, “o nabi” ou sábio, a 
16 de Julho de 622, diz-se fundada por Ismael, (o filho bastardo de Abrahão) 2.793 anos 
antes? Sem falar nos que vivem sepultados na América dos “astecas” e dos “incas”, com 
seus hieróglifos precursores, talvez, dos do próprio Egito?... 

“Nada de novo debaixo do Sol”. Razão porque as doutrinas arcaicas naqueles e 
com aqueles livros “ocultos em várias partes do Globo”, terão que voltar um dia à luz do 
Sol, segundo a sentença salomonica de que “nada existe oculto, que um dia não venha a 
ser conhecido; nem nada oculto que o tempo não se incumba um dia de o descobrir. 

O NOVO PORTAL INICIÁTICO DE “DHÂRANÂ” 

(Conclusão) 

 

6. – O combate contra a amazona Hipólita.. – O sexto trabalho de Hércules é um 
dos maiores enigmas, e representa vívidamente o mistério da redenção sexual da 
Humanidade. Jamais foi falado sobre a Terra o significado supremo deste símbolo, nem 
mesmo pelos grandes Instrutores ou Iniciados que, de ciclo em ciclo, espalham por entre 
o gentio de todas as nações as verdades eternas e seus sentidos remidores. Seria aqui 
lugar ótimo para desenvolvermos ante o olhar claro de nossos leitores, comentários 
amargos sobre o panorama abrasado de guerras e delitos sexuais em que – peregrinos 
punidos pelas contingências cármicas – nos debatemos. Para tanto, não há espaço nem 
propósito, pois os leitores podem e devem compreender isso, apenas volvendo para 
dentro de si mesmos, meditando e achando no seu Cristo interno o mestre que, qual 
Virgílio para Dante, lhes mostrará o inferno de sua personalidade e a de quantos 
ganharam a carne como castigo. É melhor, portanto, discorrermos sinteticamente sobre 
este trabalho, oferecendo aos nossos irmãos em Humanidade, elementos riquíssimos 
para meditarem e salvarem-se enquanto é tempo. 

Este trabalho vela o mistério das grandes profântidas que outrora, no segredo dos 
santuários entreviam, na profética tremulina das chamas de Agni, o destino dos homens e 
dos povos. Essas mulheres, profântidas, sibilas, pitonisas, mulheres divinizadas, alfim, 
resguardavam nos templos a própria sabedoria representada por Aura-Mazda, pela luz de 
“Sûrya”, pelo ardor de Osiris e pelo amor infinito de Dionisos, expressões várias, porém 
idênticas do próprio Verbo, quando vier no seu flamivono cavalo alado, o Avatara do País 
dos Calquis. Elas estavam relacionadas com o nome da própria rainha das Amazonas – 
Hipólita. É por isso que vemos as amazonas contrapostas heroicamente ao amor 
humano, em todas as lendas e tradições. Só Hércules, não com sua força bruta, mas por 
ser o símbolo vivo do próprio mistério que elas custodiavam, podia vencê-las. 

Encontramos, perpetuados pelos bardos, nos cantos nórdicos, o protentoso e 
iniciático ciclo dos Nibelungos; e nele vemos as mesmas amazonas com o nome de 
Valquírias, filhas de Votã e da deusa Herda, e Mãe Terra, (Mater-Rhéa ou Matéria) as 
quais tinham o alcandorado destino de acender no peito dos mortais a ânsia da 
imortalidade, que se concretizava no heroísmo que os levava a pugnar na eterna liça 
deste baixo mundo pelo amor ideal de todos os Iluminados – a Fraternidade. 

Valquírias, Val-Kyrias, (Vale dos Kyres, Kurus, etc.), Kuretas, Kyrias são vocábulos 
prodigiosos radicados ao Kuru sânscrito, os filhos do sol, a raça eleita das tradições com 
o papel de conservar a Ciência Secreta de nossos maiores. Daí a origem pretérita da 
Cures ou Torre, cidade dos sabinos, fundada por Médio Filho e Himela, seus deuses 
superiores e termos outorgados como títulos honoríficos aos chefes das curias romanas, 
que recebiam, como símbolo de sua delicada e responsabilíssima função social, uma 
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pequena lança de ferro chamada hasta pura. Essa hasta romana era uma espécie de 
“Balança da Justiça”, que presidia todas as transações jurídicas do direito quiritário 
(Kyris). 

Por esses étimos contata-se que as Valquírias eram a perfeita representação do 
eterno feminino que corporifica as aspirações nobres, ou seja, a expressão tradicional da 
própria Sabedoria, as deusas Isis, Astartéa, Anat, Semiramis, Minerva, Palas Atenéa, etc, 
etc. 

A chave sexual deste símbolo faculta a compreensão da constante luta entre o 
Homem e a Mulher, permanentemente condicionados à ânsia passional, mas realizando o 
desígnio oculto da evolução: queremos dizer com isto, praticando sua unificação no Filho, 
que vem a ser o resultado do choque amoroso. Envoltos nas ondas tumultuárias da 
paixão, o Homem e a Mulher vão, apesar de tudo, evoluindo até chegarem ao dia da 
“redenção do pedaço original”, em que eles, harmônicos entre si, desaparecem no 
Andrógino, devido ao equilíbrio das propriedades solares e lunares de sua tríplice 
constituição. 

7. – A corça Cerinita – Nas montanhas da Arcadia vivia a corça Cerinita, de galhos 
d’oiro e patas de bronze, consagrada a Artemis pela ninfa Taigeta. Incansável, desafiava 
todos os caçadores que a perseguiam. Hércules, durante um ano, por montes e vales, 
perseguiu-a até os Hiperbóreos. Cansada, a corça retornou sobre seus passos para a 
Arcádia, onde se refugiou no santuário da deusa. Aí Hércules a alcançou mas não a 
matou em atenção aos rogos de Apolo e sua irmã. 

A alegoria é clara: a Arcádia, a Arca onde se conservam as sementes de todo ser 
vivente, ou seja, os mundos divinos das regiões inferiores, é a mesma terra chamada de 
Agarta pelos hindús, a Arghya, símbolo da Lua, de onde procedem todos os seres na 
Terra, e que hoje se esconde aos olhos obscurecidos dos homens, nas invioláveis 
cidades subterrâneas. Por isso a corça lunar, já aureolada pelos fulgores do Sol, calca o 
bronze atlante de que eram feitos seus cascos; e pôde ser consagrada a Artemis, a 
Deusa da Pura Luz, à Casta Virgem, que em tempo algum conhecera as alegrias do 
himeneu nem as máculas do amor, representando a própria verdade solar como Taigeta, 
uma das Plêiades, Mama ou Amas de Kartikéa, o Salvador segundo a concepção 
brâhmanica, ou melhor, o Chefe dos Guerreiros Celestes – o Ackdorge das tradições 
transhimalaias – que virá, cavalgando seu níveo corcel, abrir as portas da Idade de Oiro. 

Estando a corça Cirinita diretamente ligada à tradição dos atlantes, é patente que 
Hércules vence no seu sétimo trabalho, o mistério do antigo povo vermelho, cujas 
relíquias iniciáticas se encontram custodiadas na verdadeira Cidade Eterna (não só por 
ser eterna, mas por conter em si a própria eternidade) na Agarta, ou Arcadia, onde, dia e 
noite, fulguram Apolo e Artemis, o Deus do Fogo e a Deusa da Luz, expressões da 
própria Divindade, desdobrada, duplificada na maravilhosa e pulquérrima germinação, 
para consumar o enorme sacrifício da Criação. Esses deuses tinham (e têm) em Hércules 
seu próprio rebento ou, para jogarmos com um símbolo conhecido no ocidente, o Verbo 
feito carne. 

8. – O touro de Creta – Posseidon, o Senhor das Águas, o Netuno grego, ofereceu 
a Minos, Ménes, Manú de Creta, um toiro que se tornou furioso porque o rei não o quis 
oferecer em sacrifício ao deus. Tornou-se o terror da ilha, até que Hércules o capturou e 
domou. Evidencia-se neste hercúleo trabalho a fúria da lei do Toiro, dominante na 4ª sub -
raça atlante, a qual tirou seu nome – Toranica ou Turanica – justamente por ter vivido sob 
o influxo do signo zodiacal de Taurus. Essa lei levantou-se, no arrebol da nova raça 
nascida na Advarsha, o berço dos árias ou Áries, o Carneiro, e dirigida pelo Manú 
Vaivasvata até as ubérrimas terras de Sapta-Sindhavas. 

Até aqui o símbolo, agora o seu sentido: em plena raça ariana Hércules subjuga a 
tradicional magia atlante representada no furioso toiro, o quaternário inferior. 
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9. – A hidra de Lerna – Era filha de Tifon (Tiphaon) e de Ecdna (Echdina). 

Hórrido dragão de sete cabeças, habitava os pântanos marginais do Argos; seu 
hálito era peçonha  que envenenava todo o país e matava quem o respirasse. A cada 
cabeça que perdia nasciam-lhe duas. Corresponde, nas teogonias nórdicas, ao dragão 
Fafner, que guardava os tesoiros dos Nibelungos. É o símbolo das forças brutas da 
Natureza elementar. É a expressão sintética e medonha dos monstros apocalípticos da 
cadeia lunar (antecedente da nossa ou Terra), ou, mais claramente, os assuras, não-
deuses, os deuses sombrios que perpetuamente assediam os que libertar-se buscam dos 
caucásicos grilhões que os cativam à roda dos nascimentos e das mortes. É, no final das 
contas, a infausta sombra do Mal que se contrapõe à fastigiosa luz do Bem. Tifon e 
Ecdena tinham na hidra de Lerna o produto legítimo de suas naturezas. Para matá-la 
Hércules teve o concurso de seu fiel companheiro Iolaos. Este agitou contra o animal 
fatídico o purificador fogo dos archotes acesos nas trípodes dos templos iniciáticos. 
Iolaos, a lei de Io, a Lua, Ísis, ou a Sabedoria Iniciática das Idades. 

Só o fogo sagrado da iniciação espanca as trevas da ignorância. 

10. – As aves do lago Stymphale – O vale de Stymphale, enquadrado entre altas 
montanhas, formava uma bacia onde as águas das neves derretidas empoçavam. Nas 
suas margens viviam as monstruosas aves, guerreiras de Ares (o deus da destruição, na 
mitologia grega), as quais lançavam suas penas como dardos e talavam os campos 
cultivados, repastando-se de carne humana. Seja qual for a etimologia e a tradução que 
lhe dêem os mitólogos, para nós, ocultistas, essas são as aves fálicas que se nutrem da 
carne sacrificada no carnaval do sexo. (Carnaval ou “Carne-vale”). 

11. – O leão de Némea – Hércules esmaga entre seus robustos braços a fera que 
apavorava os habitantes de Némea. Arranca-lhe a pele para cobrir seu próprio corpo, 
como símbolo do sol que, no signo zodiacal, está em exaltação e por isso se torna 
invulnerável com os despojos do leão, consoante reza a mitologia. 

Os leões ardentes são os deuses da mais alta hierarquia criadora. Promana deles o 
hálito vital que anima todas as criaturas e pode espiritualizar os que a eles se chegam. 

Astrologicamente, o leão é o signo do fogo. Por isso “Dhâranâ” (primitivo nome de 
nossa escola iniciática) foi fundada pelos deuses a 10 de Agosto, quando as Dez Luzes, 
as Dez Sefirots se manifestavam em plenitude porque à S. T. B. fôra incumbido o 
Trabalho Mór de preparar os homens – todas as raças aglutinadas na Terra do Fogo 
Sagrado ou Brasil – para que o próprio Hércules, já como Maitri, pudesse vir a manifestar-
se no sublime dia em que Ele, Rei do Mundo, surja ovante de seu reino subterrâneo, à 
frente de seu povo, como vaticinado foi no mosteiro de Narabanqui-Kure, pelo inclito ser 
enviado de Shamballah, tal qual se pode verificar no livro de Ossendowski, traduzido em 
todas as línguas cultas – “Bestas, Homens e Deuses”. 

12. – Herakles encadeando Cérbero – Finaliza o rosário cruciático de seus 
trabalhos, descendo ao sombrio Tártaro e encadeando Cérbero, o cão de tres cabeças 
guardião dos reinos inferiores, para mostrar que na finalização dos “ciclos da 
necessidade” todos os homens já osirificados habitarão a Terra Interdita. 

Motivo porque a fraternidade de Kaleb (cão, em árabe), no deserto líbico, situada 
aos 23º de latitude norte, tem por emblema o cão que resplandece em Sirius. Um dos 
mais prodigiosos períodos egípcios – o ano sótico – era marcado por Sirius. 

A fraternidade de Kaleb, aos 23º de latitude norte, tróp ico de Câncer já o dissemos 
várias vezes e o repetimos agora, é uma das mais veneradas pela Grande Fraternidade 
Branca, porque dela, nos dolorosos dias em que magos negros prepararam a múmia de 
Katsbeth (da hoje redimida princesa atlante Kalibet), sairam os dirigentes da missão que 
trabalhamos – Henrique e Helena – ou Pitis e Alef, como então eram chamados na 
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linguagem mística. Prepararam-se lá para operar nos planos oculto e histórico, até virem, 
após lutas cruentas, estabelecer aos 23º de latitude sul est a gloriosa obra redentora. 

Capricórnio – o trópico em que atualmente viceja a Árvore da Sabedoria – está 
ligado ao profundo mistério dos Kumaras, os deuses que deram o mental ao gênero 
humano. Tendo a raça ariana desenvolvido, como lhe competia, o máximo progresso 
mental, é claro que a apoteose da obra dos Kumaras deveria ser ultimada pela dos 
“Gêmeos Espirituais”, na Terra Prometida. Conseguintemente, a lei da Causalidade exigiu 
que o Brasil fosse descoberto por quem através de seu nome apontasse a representação 
histórica e oculta dos Kumaras: Cabral. 

––––––– 

Como todo homem e qualquer obra envolvidos nos mistérios iniciáticos, a S. T. B. 
venceu, na frutuosa decorrência dos 12 anos, cujo termo determinou o novo portal 
iniciático de “Dhâranâ”, as provas inerentes à sua finalidade, concluindo, no mundo oculto 
e no plano histórico, um ciclo astrológico. E como todos os ciclos secretos se baseiam no 
simbolismo de Hércules, segundo enunciamos no introito deste artigo, não podíamos 
deixar de interpretar os doze trabalhos de Hércules, apontando-os como provas iniciáticas 
por que devem passar os postulantes. Assim pois, os leitores ficam bastantemente 
elucidados para penetrar o sutil simbolismo “marajoara” de nossa capa e capacitar-se, se 
seu estado de consciência e a massa de conhecimentos ocultistas o propiciarem, da 
maravilhosa e brasílica evolução operada na obra da S. T. B. após a passagem luminosa 
pelo 12º aniversário de sua fundação material. O nome desta revista, como se sabe, é o 
mesmo da S. T. B., quando foi fundada; e nesse sentido, julgamos oportuno recordar que 
“Dhâranâ” é o sexto passo da ioga (união) de Patanjali, cujos oito passos ou etapas 
resumiremos assim: “yama” – domínio de si mesmo; “ni-yama” – observâncias religiosas; 
“asâna” – postura ou posição; “prâna-yama” – retenção da respiração; “prâtiâhâra” – 
restringimento dos sentidos; “dhâranâ” – firmeza de espírito, concentração da mente em 
determinado objeto interno, com a mais completa abstração do mundo exterior ou dos 
sentidos, em resumo, o SUMO CONTROLE DO PENSAMENTO; “dhiâna” – meditação 
(portal de oiro, aquele que abre os sentidos ao mundo da contemplação); “samadhi ou 
samyâma” – profunda contemplação, ou melhor, imersão na Mente Universal. 

 

Adstritos à concisão imperial neste estudo, passamos imediatamente à 

 

INTERPRETAÇÃO TEOSÓFICA MARAJOARA 

que o estudante deverá acompanhar, passo a passo, com os símbolos à vista, já 
que não nos foi possível paginá-los de mistura ao texto, o que faremos em outra 
oportunidade mais consentânea com o aprumo que o assunto requer. 

Em primeiro plano temos um heliano ou girassol, que nasce de um vaso de argila, 
onde se vê duas sementes como reflexos dos próprios olhos do sol e no fundo a terra 
onde germinaram, terra essa que vem a ser o reflexo da boca do astro. 

Desde os anús primitivos ou do reino mineral, tudo na natureza se manifesta em 
forma dual, como prova o mistério do DUPLO no sábio Egito. No lar, como em toda a 
parte, essas duas polaridades se unem ou chocam-se para surgimento de uma terceira 
força, poder ou coisa. Inúmeras vezes temos tomado para exemplo o fenômeno da 
lâmpada de arco voltaico, onde, com o contato dos dois carvões a LUZ se estabelece. 
Esse fenômeno é idêntico ao cósmico, pois quando Purusha se unir a Prakriti (do mesmo 
modo que no Homem ao se tornar Adepto), a Ronda estará concluída. A dupla 
representação do sol no vaso de argila, o astro em cima e seu reflexo embaixo ou a Terra 
(vaso de argila, barro, cálcio, kalki, etc.) é a representação gráfica do mistério dual. O 
homem é um vaso de argila. Desse conhecimento nasceu a frase achada na Bíblia: “Adão 
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foi feito de barro”. Mas sua verdadeira interpretação teosófica liga-se ao mistério das 
Duas Faces ou a manifestação da Divindade, como os menos doutos preferem denominar 
a Causa Primeira, no Alto e no Baixo, para dar razão de ser, ainda, à sentença hermética 
(ou da Tábua Esmeraldina) de “o que está em cima é igual ao que está embaixo”. 

O sol é de cor alaranjada, qual a de Prithivi, que é o último dos tattavas ou forças 
sutis da Natureza: Terra. Na arte de pintar ou a dos matizes iguais ao espectro solar, o 
alaranjado é uma combinação do amarelo com o vermelho. Em Ocultismo ou Teosofia, o 
amarelo é Atma, o Fio de Oiro ou sutratma, que liga a alma ou eu-inferior ao Espírito ou 
Eu-Superior. E o vermelho, kama ou a parte puramente passional do homem, 
confirmando que somente o primeiro pode salvar o segundo. Por outras palavras: na 
questão das tres qualidades de matéria ou das cores matrizes (das quais as restantes são 
meros matizes), o amarelo é a cor de Sattava, ao passo que o encarnado de Tamas (que 
predomina na Terra, melhormente em seu seio, como a cor do próprio fogo cósmico, 
Kundalini, etc, no Laboratório do Espírito Santo). Dessa união nasce o alaranjado de 
Prithivi, que é, como já se viu, a cor da Terra em que vivemos. Ela figura no espectro 
solar, bem visível no arco-íris. O azul, que aí falta para a última guna e complemento das 
três cores matrizes, refere-se ao mundo ou sol psíquico, razão porque o sol visível, que o 
vulgo considera físico, já era dado por HPB como azul. Há pouco tempo um emérito 
cientista afirmou ser o azul a cor do sol, tal como é percebido da Terra. 

Na capa de nossa revista, o girassol “marajoara” figura com dezesseis pétalas. 
Jamais alguém, nem mesmo um ocultista versado em estilo marajoara, interpretou esse 
girassol, como vamos fazer agora. No Taro, a lâmina 16 é representada como a “Casa de 
Deus”. Em nossa obra, para se entrar na Vila Helena, em São Lourenço, é necessário 
galgar DEZESSEIS degraus. Ali é a Casa dos Deuses, que exigiram a fundação da 
excelsa Obra em que estamos empenhados ou a “Missão dos Sete Raios de Luz”. Esses 
raios estão representados nas sete chamas que se elevam do vaso “marajoara” situado 
no 2º plano da capa. Dirigem nossa obra os chamados “Gêmeos Espirit uais”, ou a mais 
sublime representação da forma dual mencionada acima, no simbolismo das “duas 
sementes” germinadas no vaso do primeiro plano. Por isso, a Vila Helena, em São 
Lourenço é a verdadeira morada dos “Gêmeos Espirituais”, já que naquela cidade mineira 
teve lugar a eclosão espiritual da Obra. Pode-se, pois, considerar a morada divina como o 
“Presépio de Bethlem”, pois Bethlem é formada por duas letras hebráicas: Beth e Aleph, 
as quais reunidas significam “Santuário de Deus”, Casa de Deus ou deuses, etc. Como 2ª 
chave cabalística, seria: Boca da Verdade, Voz de Deva-Vani em sânscrito, isto é: Verbo 
Divino ou Solar. 

Sabem os ocultistas que toda raça é dirigida por um “manú” em forma dual: Macho-
Fêmea. Nos códices incas vemos Manco-capac e Mama-coya, como seus mais altos 
manús, por sinal que o “Homem pregando na cidade alta (as faculdades mentais, a 
cabeça ou parte superior, etc. do corpo), e a Mulher na cidade baixa (assuntos atinentes à 
parte inferior do corpo, vida doméstica, maternidade, etc.). 

No caso que nos interessa particularmente o nome português Henrique ajusta-se ao 
de El Rishi, El Rick e todos quantos patenteiam Chefe, Guia, Instrutor de uma Obra, de 
discípulos, etc, etc. E Helena, de Helios, o sol, ou melhor, a Sacerdotiza do Fogo Sagrado 
no excelso Santuário de nossa Missão. Claramente falando, o Sacerdote e a Sacerdotiza 
da “Missão dos Sete Raios de Luz”. 

No 2º plano vemos 13 escudos ou símbolos que figuram em carreira por baixo do 
vaso, onde se conserva o Fogo Sagrado com suas “Sete Chamas ou Raios de Luz” da 
nossa prodigiosa missão. A décima-terceira (13) lâmina do Taro, significa Geração, 
Construção, etc., embora seja representada com o nome de MORTE ou um esqueleto 
trazendo a foice. Para o vulgo a morte é o fim de tudo, quando na verdade é um simples 
processo de transformação, oportunidade renovada para que a Mônada possa encarnar 
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novamente em outro corpo, com as experiências da vida ou vidas anteriores, na sua 
ascensional evolução para o divino, tal qual se pode entender com a escada da visão de 
Jacob, segundo a interpretação teosófica ou ocultista: almas que sobem e descem 
iluminadas pelo Divino. Moisés, depois de contemplar a Luz face à face, no monte Sinai, 
baixa envolto numa auréola, prostrando por terra, respeitosos e aterrados, os que ele, 
verdadeiro manú, guiava a caminho da Terra Prometida. No atual ciclo, é o Brasil a Terra 
Prometida ou Nova Canaã, na qualidade de “Santuário da Iniciação moral do gênero 
humano a caminho da sociedade futura”, a nova raça eleita, portadora de melhores dias 
para o mundo, através da portentosa civilização brasileira, para cujo advento, como 
proclamamos há treze longos anos, foi fundada a S. T. B. A prova linguística desta nossa 
repetida asserção, é que o nome de nosso país provém de BRASA – simbolicamente: 
terra onde crepitam as brasas de Agni ou do Fogo Sagrado. 

A ambos os lados do “Sumário” há 10 escudos com misteriosa tartaruga no centro, 
a própria Árvore Sephirotal (cabalística), cuja última, ou 10ª, é Malkuth, a Terra, o Reino 
ou Casa de Deus, por Ele construída para nela dignamente poder residir... através seus 
múltiplos pedaços. Já dizia antiquíssima estância de Dzyan: “Deus se divide para 
consumar o supremo sacrifício”, ou, analíticamente, “A Unidade manifestada na 
diversidade”... Temos mais ainda: dez escudos e uma tartaruga, ou o número 11. Neste 
caso, após o décimo avatara de Vishnú, que é bem o da Humana Redenção (e 
consequente da Atlântida), Satya-Yuga, Idade de Oiro, etc, o ONZE refere-se ao Senhor 
das Onze Faces, porque de volta ao Divino, como verdadeiro sentido da parábola do Filho 
Pródigo que volta à Casa do Pai, como lá está no dito de Santo Agostinho: “Vimos da 
Divindade e para Ela hemos de voltar”, o que equivale ao fim da Ronda, quer dizer que a 
Mônada alcançou o máximo de sua perfeição na Terra. 

O maior de todos os mistérios do mundo é a Atlântida. Sobre esse tema velho, ao 
qual se tem dedicado as melhores celebrações filosóficas e científicas de todos os países, 
falaremos possivelmente um dia, dando detalhes históricos e ocultistas nunca falados na 
face da Terra. Poremos assim à claridade meridiana da publicidade patente, a intuição 
genial de muitos brasileiros; e daremos a nossa contribuição ocultista ao estudo da 
Atlântida. Por agora, chamamos a atenção do estudioso para a tartaruga central dos 10 
escudos. Nela, simboliza-se a Atlântida, onde os deuses, humanados e corrompidos, 
tiveram que pagar o tributo cármico do batismo das águas e do fogo. Como a triste 
adormecida do conto “A Bela Adormecida no Bosque”, a Atlântida, submersa, aguarda o 
Grande Dia em que possa despertar de seu amargurado letargo e... vindo à ridente e 
ensolarada superfície das águas, servir como novo continente, de berço à civilização 
finalizadora da Ronda: a Idade de Oiro ou Satya-Yuga, cantada e decantada pelas Sibilas, 
Munis, Rishis e Profetas de todos os tempos, inclusive os vates como Virgílio em sua 
“Eneida”, etc. 

Lembremos que Atlas, na mitologia grega, carrega sobre os ombros o globo 
terrestre. Atlas e Atlântida são uma só coisa. Por baixo da superfície terrestre, lá se acha 
o vetusto continente... carregando aos ombros, como Enéas seu velho pai, as gerações 
procedentes daquela época. E em outras mitologias é a própria tartaruga que carrega o 
mundo às costas. 

Todas essas interpretações são inéditas, nunca foram dadas aos homens, mas é 
que os tempos esperados chegaram, e com eles, as Verdades ocultas pelos véus do 
Mistério... representados nas eternidades que já se foram. Exige-o assim a evolução da 
Mônada. 

 
MARAJÓ, PARIMÃ, GUIANAS E OUTROS LUGARES DA AMÉRICA MERIDIONAL 

INTIMAMENTE LIGADOS À OBRA DA S. T. B. 
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Findando os nossos estudos sobre a cultura marajoara, vamos esclarecer certas 
questões obscuras para o estado atual da etnologia sul-americana. Mediante esses 
esclarecimentos, os leitores e quantos patrícios se esforçam por compreender a exata 
realidade brasileira, poderão colher chaves teosóficas para interpretar certas 
circunstâncias capitais à evolução iniciática da História do Brasil. 

Como se sabe, Marajó quer dizer em tupi “tirado ou arrancado do mar”, e também 
“anteparos, cercado”, etc. Seu significado estende-se ainda por línguas muito mais 
antigas, por exemplo: mare, o mar, e Jo, Go, Gob, etc. que inclui o hebreu, o sânscrito, 
etc. Nesse caso, teríamos a tradução ao pé da letra: “O mar-jina”, “fantástico”, etc. Do 
mesmo modo os termos Muiska, Mosca, Moise, Moisés, etc., que no final de contas se 
referem aos “manús raciais”, até mesmo o último, “salvo ou arrancado das águas”. 

Como resultado de antigas convulsões, a ilha de Marajó é bem uma península 
emancipada para o Amazonas. 

Segundo Karl von den Steinen e Paul Ehrenreich “ela foi na pré-história o pouso dos 
Caraíbas, que daí se fizeram as águas, engolfando-se no mar das Pequenas Antilhas”. De 
fato, a cerâmica do Pacoval, de modo brilhante exprime a passagem de um povo superior, 
que rivalizava com os Muiskas da Columbia e com os oleiros do Iucatã. O termo “Moures”, 
acrescido algumas vezes de “Vega”, por exemplo, é muito usual no mesmo Iucatã. 

Por sua vez, “Caraíbas” confirma o fato “de ter ali vivido um povo superior”, como 
evidencia o próprio significado do termo: povo forte, valente, sábio, sagrado, etc. Teodoro 
Sampaio, a quem devemos estudos admiráveis, compulsados como fonte criteriosa pelos 
mais cultos tupinólogos, no seu “O Tupi na Geografia Nacional”, é bastante preciso neste 
ponto. 

Embora não se tenha falado até agora do termo “Solimões”, que ao próprio 
Amazonas era dado, antigamente, desde a confluência do rio Negro até a fronteira de 
Tabatinga, em virtude de ali habitarem os índios solimões, hoje extintos, mas de 
tradicional valentia na região, o termo “Solimões”, como dizíamos, tem estreitas ligações 
com os de Salomão, Solimã, Salomar e outros tantos parecidos que pertenceram a reis 
antigos e conhecidos da História, sem citar a Bíblia, por não possuir valores históricos 
dignos de crédito. 

Pensamos que os “Caraíbas” se acham relacionados, intimamente, com as lendas 
do El-dorado como também ao grande enigma da Serra do Parimã, procurando ocultá-lo 
aos olhos dos profanos...1 Não deixa, assim, de ter razão quem aceita com João Ribeiro 
que “no Xingú se encontra o núcleo dos caraíbas que, descendo pela mesopotâmia 
Tocantins-Xingú, a que se ligava Marajó, expandiram-se para as Guianas”. 

Implicitamente ligada a esses mistérios, acha-se a região de Mato Grosso, banhada 
pelo rio Xingú, especialmente, a Serra do Roncador, a qual é um “tabú” para aqueles que 
a defendem da gananciosa bisbilhotice de pseudo-civilizados mexeriqueiros... Já tivemos 
ocasião de afirmar, em outro artigo publicado nesta revista, que “da cidade Cuzco 
(Manchu-Pichú) pode-se passar, subterraneamente, para Mato Grosso”, apontando-o 
como itinerário puramente jina, isto é, pertencente a velhas fraternidades iniciáticas, 
ligadas à fundação da S. T. B., que, até certo ponto, é também jina. Embora ignorantes da 
parte que somos os primeiros a velar para os profanos, vários escritores patrícios dizem 
existir ali “certa zona onde nenhum branco pode penetrar, devido aos obstáculos postos 
por uma tribo desconhecida. Os guardiães aborígenes avisam o imprudente por meio de 
três flechas despedidas de seus possantes arcos: a primeira cai à frente alguns passos do 
                                            
1 Parimã, do geográfico zimbório de nosso país, separando-o das GUIANAS, quer dizer, em tupi, “viveiro de peixes”, como ao próprio 
Marajó pode ser dado. Algo assim como quem diz que os “escolhidos peixes, que viviam na antiga e misteriosa ilha, despedaçando os 
“anteparos” (significado, ainda, de Marajó), de seu velho viveiro, foram procurar abrigo seguro lá para as grandes alturas, onde as 
águias fazem seus ninhos: a Serra do Parimã, ou a mesma que serve de colossal balaustrada por sobre a qual o Brasil se debruça 
para descortinar, do outro lado, no horizonte sem fim, o dealbar de um Novo ciclo portador de melhores dias para o mundo, de que Ele 
é, já, a sua mais transcendental expressão. 
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intruso; a segunda, junto a seus pés; a terceira, se o sujeito se atreve ainda, tira-lhe a 
vida”. 

Por isso é que num gesto humanitário, dever de qualquer pessoa aliás, 
endereçamos uma carta prudencial a um jornal paulista, cuja redação era centro 
preparatório de uma expedição juvenil à Serra do Roncador, com a veleidade de decifrar 
o enigma daquela região. Em tal documento fomos bastante claros: avisamos que corriam 
até perigo de vida. A expedição juvenil partiu, alguns jornais publicaram notícias, inclusive 
uma assinada pelo sr. Câmara Filho, de Goiás. Munidos de aparelhos de rádio e armas 
modernas, os expedicionários lutarão contra “moinhos de vento” e fantásticos rebanhos 
de mansas ovelhas, porém, com resultados mais trágicos do que os ocorridos ao 
Cavaleiro da Triste Figura e seu escudeiro Sancho Pança, na iniciática novela de 
Cervantes. 

Tão funestas consequências não se dão sistematicamente com todos, porém. 
Exemplo de que é possível chegar-se aos bons e ser um deles temos com o Cel. Fawcett 
e seu filho, segundo vimos afirmando há vários anos: “estiveram, antes, entre os índios de 
uma tribo no Iucatã, onde o chefe, que acumulava as funções de sacerdote, fizera-lhes 
ver que tinham-se enganado, pois o lugar que procuravam demorava ao norte do país 
conhecido com o nome de Brasil”.2 

Há pouco tempo um verspertino carioca publicou a entrevista que lhe concedeu um 
ilustre oficial patrício, que tendo estado por aquelas bandas, foi surpreendido um dia pelo 
seu guia, que voltava da floresta carregando uma criança loira. Inquirindo o oficial ao 
sivícola quem eram os pais do pupilo não pôde saber, pois lhe era proibido dizer... Como 
em certos filmes que dão ao espectador a impressão de não ter acabado, deixamos ao 
critério do leitor desvendar quem é a criança loira. Não há como descobrir por baixo da 
“letra que mata” o “espírito que vivifica”... 

––––––– 

No caldeamento dos ramos e famílias de velhas civilizações (inclusive a atlante), ou 
seja, da descida das Mônadas pelo místico Itinerário de Io, para a formação das 
respectivas 6ª e 7ª sub -raças do ciclo ário (que abrange as Américas Meridional e 
Setentrional), destacam-se o ramo Shoshone, do qual brotou o Chichemeca, irradiando-se 
outros, como Tolteca, Nahuatl, Maya, Kichua, Tsental, etc. 

Os Kichuas habitaram Guatemala e México, enquanto os Toltecas – como antigo 
povo mexicano – foram suplantados pelos Astecas 3, cujo último imperador, Guatimazin, 
foi mandado supliciar por Fernando Cortez. 

                                            
2 O nome do último imperador azteca, GUATIMAZIN, além das duas primeiras sílabas darem origem à Guatemala, Guiana, Goiás, etc, 
etc, as duas últimas, MAZIN, para os já apontados de MAIZIN, MOZIN, MOISÉS, MOISES, MUISKA, etc, etc. Entretanto, Guatimazim 
significa em azteca “o pele mourisca, pintada, rajada, etc.” 
No começo eles faziam parte da grande nação dos Nahuatlacas, estabelecida nas margens do loga Chapal. Sua migração começou 
nos meados do século VII da nossa era e só depois de muitos revezes alcançaram a região em que se fixaram. Mantinham inúmeros 
sacerdotes, dedicados aos sacrifícios humanos. 
3 As entrevistas concedidas a jornais por indivíduos que aportam a estas plagas por conta e ordem de certas empresas editoras e 
centrais cinematográficas, com o fim de obter fantásticas novelas, não deveriam ser levadas a sério. Lastimável é que a própria 
imprensa lhes propicie publicidade e outras vantagens. Se muitos jornalistas brasileiros, de cultura histórica e etnológica inconteste, 
quisessem dedicar cinco minutos de lucidez à análise das bobagens despejadas por esses agentes mercantis, poluidores de coisas 
sérias, estes seriam desmascarados e confundidos. Vejamos a última babugem vortilhada em torno do cel. Fawcett: o qüidam disse a 
um vespertino carioca que encontrara dentro de uma caverna, em Mato Grosso, dois esqueletos, uma bússola e outros objetos, 
atribuindo os esqueletos ao coronel ingles e seu filho. O cliche que o referido vespertino estampou era de autoria de um desenhista, 
esquecendo-se o artista de perguntar ao saltitante personagem porque não fotografara, ao menos, os esqueletos e demais objetos 
encontrados. Nem a própria bússola foi apresentada, o que aliás, nada comprovaria. Caso típico, escandalizante, é aquele acontecido 
com um tal capitão Dyott que cá pela Pindorama esteve, por conta e ordem de uma empresa editora, (como temporaneamente 
provamos) pregando uma mentira muito maior, sem que na redação a percebessem. Vejamos: “sendo atacados (Dyott e seu 
companheiro) por uma tribo feroz, tiveram que correr durante quatro horas, de certo lugar à vila mais próxima”, quando um da outra 
distava mais de seis dias à cavalo... Como esses, outros mais virão para dizer que viram, em outras partes, os esqueletos do eminente 
explorador, seu filho e outro companheiro. Improficuamente têm sido procurados, pois para achá-los seria mister que dirigissem suas 
investigações para baixo da terra... caso seus amigos vigilantes o permitissem. 
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A grande civilização maya, da qual se ocuparam eminentes teósofos como o genial 
polígrafo espanhol Mario Roso de Luna, em sua contribuição para o estudo dos códices 
Anahuac, intitulada “La Ciencia Hieratica de los Mayas”, ocupava, antes da invasão 
tolteca, toda a costa Oeste da América Central e depois o Estado atual de Tabasco até o 
de Tamaulipas. Encontra-se hoje nos Estados mexicanos de Chiapas e de Tabasco, na 
península do Iucatã e na maior parte do São Salvador e Honduras. Ordinariamente, 
dividem-se os mayas em tres grupos: 

1º - os mayas de Guatemala, subdivididos em tres sub-grupos: nam, kiché e 
pokonchi; 

2º - os de Iucatã, Tabasco e Chiapas (sub-grupos: tzental e mayas propriamente 
ditos; 

3º - os Huasteques. A mais importante é a que se encontra no Iucatã e nos confins 
de Guatemala. 

Os Toltecas, ramo de uma família étnica e linguística mui extensa, os Nahoas, não 
se reconheciam, segundo suas próprias tradições, como autoctones. Pretendiam ter vindo 
de um outro país bastante povoado, situado a noroeste do México e só se terem 
estabelecido no centro de Anahuac, após longas vicissitudes. Chegaram a um alto grau 
de civilização, principalmente no que diz respeito à arte de construir. O próprio termo 
“tolteca” acabou por significar “construtor”. 

Não deixa de ser interessante apontar aqui a maneira dos toltecas construírem suas 
cidades por cima de infindáveis galerias subterrâneas. Até hoje, devido à deficiência dos 
métodos de investigação, os mais cultos arqueólogos não chegaram a dar com a razão 
dessas galerias. Mesmo que sejamos tomados como “fantasistas”, desejamos consignar 
aqui nossa opinião: as galerias subterrâneas das colossais cidades toltecas, etc, serviram 
para os mais conspícuos de seus representantes, quase sempre sacerdotes, se 
comunicarem com o chamado “mundo jina” ou agartino, naquela mesmíssima razão por 
nós apontada, de se “poder passar subterraneamente de Cuzco (Perú) para a Serra do 
Roncador, em Mato Grosso. Também serviam para que, na iminência de catástrofes, 
abalos sísmicos, etc., o povo eleito, ou antes, os poucos que ficavam fiéis às velhas 
tradições, pudessem ser guiados para a Terra Santa, que resiste a qualquer cataclismo. O 
termo “Ilha Imperecível”, que se dá a Shamballah, das antigas tradições trans-himalaias, 
poderá servir de rumo aos que, inteligentemente, queiram dedicar-se a semelhantes 
pesquisas de ordem puramente esotérica. Para tanto, os brasileiros contam com 
elementos preciosos dentro do Brasil, não sendo impossível encontrar “espírito de 
verdade” nas palavras de Tristão de Alencar Araripe nas suas “Cidades Petrificadas e 
Inscrições Lapidares no Brasil”, quando enuncia, profeticamente: “Largo horizonte se nos 
descortinará, mostrando-nos a América outróra culta, e depois subvertida por medonha 
catástrofe da natureza surgindo talvez das trevas e tam decantada e tam duvidoza 
Atlântida”. E mais adiante: “Façamos a nossa epigrafia ante-cabralina, analisemos os 
caracteres, critiquemos as inscrições, e a arte epigráfica poderá talvez, no futuro, revelar 
arcanos, de que hoje mal podemos cogitar”. (Rev. do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, parte I, vol. L. Respeitou-se a ortografia do autor). 

As galerias toltecas sugerem imediatamente aquela passagem mítica do Noé 
bíblico, que se salva com sua família dentro de uma BARCA, pelos mesmos construída. O 
termo ARCA ou BARCA, por sua vez, acha-se estreitamente ligado a quantas “barcas de 
salvação” se conhecem através das tradições, inclusive as que têm os nomes de 
Mahayana (Grande Barca) do Budismo do Norte e Hanayana (Pequena Barca) do 
Budismo do sul, na Índia. Por sua vez, a “Barca de Osíris”, das tradições egípcias. A 
Igreja Católica Romana, que tem copiado e feito passar, entre os ignorantes é claro, por 
seu o que nunca saiu de si, chama-se a si mesma de “Barca de São Pedro”. 
Contrariamente, críticos originam esse conceito do fato de ser Pedro um pescador. 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Data: Dhâranâ nº  91 a 94 –  Janeiro a Junho de 1937 – ANO XI 

Redator: Henrique José de Souza 

 56 

Apurando, porém, a interpretação com a chave que só a Teosofia possui, constatamos 
que o símbolo radica-se na passagem de Jesus e a adúltera, e ele (Jeoshua-ben-Pandira, 
e não Jesus Cristo, como havemos concluído em outros trabalhos desta revista), 
calmamente, sem se perturbar o mais mínimo com a bulha palavrosa da multidão, 
desenha na terra a figura de um “peixe” e, só então, dá atenção ao povaréu, 
sentenciando: “Quem estiver isento de pecado, que lhe atire a primeira pedra”. PEIXE 
representa o signo de PISCIS, que se acha vinculado adstritamente ao mistério do SEXO. 
Com esta simples elucidação, entende-se claramente que Jeoshua ajuizou exatamente a 
questão sexual não só daquela infeliz, talvez vitimada pela moral estreita da época, mas 
de todos os homens. Por isso admiramos as palavras de Dante quando, diante dessas 
questões, aconselha: “Guarda e passa”, isto é, “Olha e silencia”. 

Por ser bom e necessário, tornemos os nomes Moiska, Moisés, etc., etc., incluindo 
o mesmo Noé bíblico, pois que, como dissemos no começo deste estudo, refere-se a um 
Manú ou Guia de um povo e não “chefe de família” como interpreta a Igreja Católica. A 
prova temo-la no próprio nome Noé que, lido anagramaticamente, dá o EON grego, cujo 
significado é: “a manifestação da Divindade na Terra”. 

Assim, todo manú quando vê seu povo, sua gente (os eleitos) na iminência de ser 
destruído por uma catástrofe, o conduz para a ARCA ou AGARTA, tal como faziam os 
sacerdotes mais cultos dos toltecas, habitualmente o mais alto de todos eles por ser “a 
manifestação da Divindade na Terra”, consoante o apontamos. 

Quando um ou mais seres misteriosos aparecem na Terra, especialmente na Índia, 
na Mongólia, no Tibete, os habitantes dizem, referindo-se a esses seres “gente da 
Agarta”, “povo de Shamballah”, “procedentes da cidade de Erdemi”, etc. O mesmo 
LOENGRIN das lendas germânicas imortalizadas pelo gênio ciclópico de Wagner, procura 
ocultar seu nome e o do país onde vivem... e mal o faz é obrigado a desaparecer da 
superfície terrestre. Seu próprio nome o diz: LOHEN, ou LOHAN, KOHAN, CHOAN, JIM, 
GRIM, gênio, etc. Então temos: “o jina fantástico”, o ser misterioso, cujo nome e berço 
natal ninguém conhece. Por outro lado, CHOAN é o mesmíssimo Dhyan-Chohan das 
escrituras transhimalaias, que equivalem aos “Arcanjos” da Igreja. De idêntica origem é o 
Sween britânico para significar “cisne”, por sua vez envolvido naquela lenda wagneriana, 
como em tantas outras em que a Ave Sagrada (o Hamsa hindú) representa papel 
iniciático. 

Nas mesmas  condições a Jeanne d’Arc, queimada em inquisitorial fogueira: 
Jeanne, na mesma razão de Jean, João, Joana, Dzyan, Djin ou Jina; e Arc, Arco em 
português, Arca, Barca, Agarta. Dessa análise concluímos nesta síntese: ela era a “Jina 
da Agarta”, verdadeira heroína ou valquíria capaz de defender o povo da França contra as 
hostes adversárias. Nas lendas sobre a heróica e pulquérrima Joana encontra-se que “no 
momento em que expirou saiu de sua boca uma pomba branca”. Verdade ou não, o fato é 
que o Mundo Jina ou Agarta se acha no seio da Terra, onde se fabrica o Fogo cósmico 
que alimenta a vida terrestre. Por isso que, nas tradições teosóficas e ocultistas, 
sabidamente anteriores ao Cristianismo, por ser a Verdade Primitiva dos fundadores da 
Humanidade, é o seio da Terra denominado “Laboratório do Espírito Santo”. Tal símbolo 
foi também copiado pela Igreja quando diz (aliás, repete) que no dia de Pentecostes o 
Espírito Santo desce sobre os apóstolos em forma de línguas de fogo, semelhantemente 
ao ocorrido com Moisés, obrigado a descalçar-se, diante da “sarça ardente”, para pisar 
com os pés nús a... “Terra Santa”. 

Não esqueçamos que “Noé solta uma pomba para verificar se as águas haviam 
baixado, trazendo ela no bico um ramo de oliveira”, fato esse belamente expresso na 
frase latina “SIC ILLA AD ARCAM REVERSA EST”, ou seja, em vernáculo: “Assim voltou 
ela para a Arca”... 
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Tal símbolo, pois, da esperança que todas as almas devem acalentar em sua sede 
de luz, essa BARCA DE SALVAÇÃO, que tanto pode ser AGARTA como SHAMBALLAH, 
por ser verdadeiramente o régio lugar onde residem os Redentores, Guias e Instrutores 
da Humanidade. 

Os Caraíbas, representando a vergôntea de uma civilização “heróica e sagrada”, 
podem ser considerados de acordo com a ótima interpretação de Teodoro Sampaio: povo 
forte, valente, sábio, sagrado. 

Com tais heranças raciais acrescidas às dos povos ibéricos, particularmente o 
português, é fácil futurar que a raça brasileira surgirá para aparecer aqui a 
SACRATÍSSIMA RAÇA ou CIVILIZAÇÃO, cujas origens, desde 1924, estamos 
trabalhando. 

Por essa razão escolhemos este lema SPES MESSIS IN SEMINE, isto é, A 
ESPERANÇA DA COLHEITA SE ACHA NA SEMENTE. Tal SEMENTE é a que vimos 
espalhando de Norte a Sul até que “os eleitos do Senhor” possam formar o prodigioso 
NÚMERO representativo da Espiritual Família da 7ª sub -raça. 

Não tivesse a Nova Canaã ou Terra da Promissão o ígneo Nome assecuratório de 
que nele ardem as BRASAS DE AGNI, o Fogo Sagrado! 

Procurai, pois, ó BRASILEIROS! fazer parte da excelsa BARCA DE SALVAÇÃO 
que vos há de levar a Porto Seguro, a não ser que queirais pertencer ao número sinistro 
dos que vão ser destruídos pelos cataclismos gerados no organismo caduco e estéril das 
civilizações passadas!... 

Os que não forem conosco, chegada a hora amarga, abrirão a boca e não terão 
palavras, gesticularão e não serão entendidos. Porque o momento é daqueles já 
apontados pelo Espírito de Verdade, como Krishna a Arjuna, no “Bhagavad-Gîta”: “Todas 
as vezes, ó filho de Bhârata! que Dharma, a lei justa declina e Adharma se levanta, Eu me 
manifesto para salvação dos bons e destruição dos maus. Para restabelecimento da Lei, 
Eu nasço em cada yuga (idade ou ciclo parcial)”. 

 

E X P E D I E N T E 
 

As Ramas Morya e Kut-Humi, na Capital Federal e a Hilarião, em Belém (Pará), 
durante o primeiro semestre de 1937 realizaram suas aulas esotéricas para os seus 
associados, no glorioso afã de trabalhar dentro dos nobres ideais da S. T. B. 

––––––– 

DONATIVO DE UM IRMÃO 

Registramos e agradecemos o donativo de 65$000 (sessenta e cinco mil réis) do 
irmão dr. Miguel Joaquim Santiago, residente em Novo Mundo, Estado de São Paulo. 

––––––– 

AQUISIÇÃO DE VALIOSO PIANO CRAPEAU “SPONNAGEL” 

Com a nova série de sessões públicas – cujas são hoje divididas em 3 partes, a 1ª 
dedicada a combater vícios e maus costumes sociais, a superstição, a mentira e o erro, 
onde quer que se manifestem, desde que a missão da STB é a de trabalhar pelo 
engrandecimento físico, moral e intelectual de nossa Raça, por isso que, auxiliando as 
autoridades constituídas em tão espiritual, quão cívico empreendimento; a 2ª dentro de 
nosso Programa de ensino, no que diz respeito ao “estudo comparado de religiões, 
filosofias, ciências e línguas, tanto do Oriente como do Ocidente” e, finalmente, a 3ª 
exclusivamente ARTÍSTICA – a S. T. B. não medindo sacrifícios, adquire valioso piano 
crapeau (1/4 de cauda) do famoso fabricante alemão “Sponnagel”, cujo vem abrilhantando 
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as referidas sessões públicas, já através de nossas próprias músicas (mantrans, Hino 
social, etc.), já dos mais famosos clássicos da “Divina Arte”, como foram: Beethoven, 
Wagner, Bach, Mozart, Mendelssohn e outros. 

 

N O T I C I Á R I O 
 

NA TELA DOS ACONTECIMENTOS, ASSISTIMOS À FILMAGEM DAS PROFECIAS 
DO BUDA BRANCO DO OCIDENTE 

 

Registro do período Janeiro-Junho, 1937 
Quem acompanhar as notícias diárias dos jornais, verificará que, pouco a pouco se 

vão realizando as “Profecias do Buda-Branco do Ocidente”, publicadas no número 
anterior desta revista. 

Assim é que, escândalos e crimes praticados nos lares, vêm tendo lugar quase que 
diariamente, inclusive, “de filhos contra pais e vice-versa” e, quase sempre, por motivos 
incestuosos... e do vil metal: o dinheiro. 

Quanto aos do “meio clerical”, dentre outros, o que os próprios jornais nos dão 
através desta notícia: “O escandaloso caso dos monges de Waldbrietbach” – Pedida a 
prisão, por oito anos, do franciscano Steinhoff – (Especial para o Jornal) Coblença, 27 (U. 
P..) – O Ministério Público pediu a prisão, por oito anos, do monge franciscano Steinhoff, 
bem como, por um período de dois a sete meses, de três outros réus, denunciados 
juntamente com aquele religioso. É esse o primeiro grupo dos duzentos e oitenta e seis 
réus acusados de homossexualismo (verdadeiras Sodoma e Gomorra...!). A acusação 
declara que o mosteiro de Waldbrietbach, onde o monge Steinhoff se domiciliava, era um 
verdadeiro antro de imoralidade. E acrescenta: “O Papa escolheu esse mosteiro e enviou 
para ali diversos monges que o serviam pessoalmente (Bela recompensa! dizemos 
nós...)”. Salienta ainda o documento da acusação, que o superior geral dos franciscanos, 
bem assim como o assistente do superior geral, que se encontravam nesse momento no 
estrangeiro, estão sendo procurados pelas autoridades alemãs, como culpados em 
graves delitos de diversas naturezas. Outros grupos de réus serão julgados 
separadamente. “Finis ecclesiae!” repetimos mais uma vez... 

No tópico dos desastres, registrou-se na Capital Federal o de maiores proporções 
que conhecemos, e que, em virtude de seu desaparelhamento técnico, com imediato 
sacrifício dos operários e do público, só poderia ter acontecido na Central do Brasil. O 
leitor leu as gazetas; mas para os pósteros, que terão oportunidade de apreciar na tela 
reveladora dos acontecimentos a filmagem real das Profecias do Buda Branco do 
Ocidente, transcrevemos aqui o “suelto” estampado no “O Globo” de 26 de Junho de 
1937: “...impressionantes e dolorosos aspectos do pavoroso sinistro que assinalou 
tragicamente a manhã de hoje. Obra da fatalidade com que se acumpliciou a cerração 
densíssima, o desastre ferroviário de hoje deve ser considerado um dos mais dramáticos 
e de maiores proporções dos últimos tempos. Pode-se mesmo afirmar que, há muitos 
anos, não ocorria uma dessas pungentes tragédias. Mais de cem pessoas foram 
vitimadas, em circunstâncias sobremaneira trágicas. Eram, na sua quase totalidade, 
pobres operários, modestos funcionários, pessoas do povo que afluíam, já às primeiras 
horas da manhã, ao centro da cidade, à fim de retomarem suas atividades diárias. A 
mobilização de todos os serviços de assistência da cidade, nem só do governo, como 
particulares, dá uma idéia exata das proporções dolorosíssimas do grande sinistro”. 

Por outro lado, “verdadeiros monstros nascidos de casais indignos”, ou antes, em 
provação, a começar por aquele de uma das cidades do Rio Grande do Sul, “onde a 
senhora dá à luz uma criança com o corpo de um pequeno cavalo”, e o “esposo a 
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abandona, dizendo que não podia ser o pai de semelhante monstro”... E isso, por ignorar 
que pagam ambos o crime (Karma) de uma encarnação passada... onde praticavam atos 
indignos com os animais... Do mesmo modo que, aquele outro “monstro – semelhante a 
King-Kong” – que arranca a língua aos animais que encontra, principalmente, do gado 
bovino. Monstro esse, que faz lembrar o produto híbrido daquela criminosa reprodução 
havida entre degenerados do fim da 3ª Raça (a lemuriana) e um animal parecido com a 
nossa “lontra” atual, de que já nos temos ocupado em alguns de nossos humildes 
estudos. 

Quanto à “criança-monstro nascida de necromântica ligação psíquica (digamos 
assim) entre um Nirmanakaya Negro (como já os cognominava a mesma H. P. B.) e uma 
mulher, por sua vez, mais do que “monstro”, qual avatara da “deusa-porca” indiana... vive 
na própria capital da República, por sinal que, procurando atacar o autor daquelas 
profecias, a mando de sua progenitora. Conhecem do fato, como de outros não menos 
aterradores, os membros da Seção Interna da S. T. B., pois que, os “Irmãos da Sombra” 
não cessam de dar combate aos “Irmãos da Luz”, segundo aquelas tremendas “batalhas 
no campo de Kurukshetra”, de que fala o Bhagavad-Gîta. E... paremos aqui. 

Se “o papa não morreu até agora, por motivos inesperados, embora que, nas 
mesmas profecias apontados de modo velado, ou sejam: de “misteriosas entrevistas 
havidas no Vaticano”, ou melhor, da aproximação de um Adepto da Gr. Fraternidade, 
através da simpática figura de um cardeal, cujo nome não nos é dado revelar... Porém, tal 
desenlace não está longe... 

Doenças misteriosas e aumento do número de psicopatas no Brasil, principalmente, 
provocado pelo “baixo espiritismo”... só não os comprova quem não o quiser, sem falar 
nos crimes e suicídios de que estão repletas as colunas dos jornais por sinal que, 
descritos de modo impressionante, concorrendo para que fatos idênticos tenham lugar. 

Que “América do Norte procura, cada vez mais, estreitar os laços de amizade com o 
Brasil”, os telegramas se sucedem nesse sentido... E será o espiritual epílogo que vai ter, 
dentro em breve, a política internacional, comprovando, assim a nossa fórmula 
conciliatória para as finanças mundiais, de “um só padrão monetário”... é antiquíssima 
nossa, quando – a favor da Fraternidade entre todos os povos da Terra – a demos em 
fórmula mais conciliatória ainda: “Um só idioma e um só padrão monetário para todos os 
povos do mundo”. E isso, não só, em conferência pública, como em alguns de nossos 
artigos”. 

“A luta na Espanha ultrapassou o mês de Abril”, cuja, para ter solução, vai 
ocasionar muito derramamento de sangue, devido à intervenção de outros povos, que 
quiseram tomar parte no “macabro festim da morte”... para depois, então, o nobre e altivo 
povo espanhol arrepender-se de tão inglória luta entre irmãos do mesmo solo. Da sua 
solução depende os destinos do mundo. Que os deuses sejam propícios aos homens, 
inspirando-os a favor de uma Paz duradoira... 

Quanto à “exploração do povo pelas loterias e outros jogos de azar”, que o digam 
os que vivem na doce ilusão de centuplicar os seus mingados haveres, por processo tão 
ilógico, para não dizer, criminoso, dado o fato de se prestar a várias espécies de truques 
para espoliar os incautos. 

Para tão magna questão, chamamos a atenção das autoridades competentes, já 
que tão zelosas têm sido na defesa da segurança pública, a começar pelas loterias 
clandestinas, ou que são “extraídas a dedo”, como “relógio de criança”... 

E como se tal não chegasse, a falsificação dos gêneros alimentícios, quando não 
estragados; dos objetos de uso, inclusive, perfumes nacionais passando por estrangeiros, 
e até, dos medicamentos, para acabarem de arruinar a saúde de um povo, em sua 
maioria, já gasto pelas orgias do século e outras coisas mais que não valem a pena 
falar... 
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Combatamos, pois, tudo quanto possa retardar esse “amanhã resplandecente”, 
para o qual estamos trabalhando há longos anos, e onde o Brasil possui papel saliente, 
como “Santuário da iniciação moral do gênero humano, a caminho da sociedade futura”. E 
isso, através das armas da Persuasão (sintetizada na própria TEOSOFIA, como Ciência 
Eterna, Sabedoria dos deuses, super-homens, gênios, Jinas ou Mahatmas), da Renúncia 
e do Sacrifício, como síntese espiritual do AMOR, que deve existir entre todos os seres da 
terra. 

J. H. S. 

––––––– 

 

CONFERÊNCIAS PÚBLICAS DA S.T.B. DURANTE O 1º SEMESTRE DE 1937  

Foram as seguintes as conferências públicas realizadas na S. T. B. durante o 
primeiro semestre do corrente ano: 

“Ocultismo e Teosofia” – (7-1-1937) 

“Novo ciclo humano. O Buda Branco do Ocidente – (14-1-1937) 

“As regras que regulam a Grande Fraternidade Branca” – (21-1-1937) 

“As leis da causalidade e as reencarnações” – (28-1-1937) 

“O novo ciclo espiritual que terá início em Maio próximo” – (4-2-1937) 

“A redenção da Atlântida através do mistério da famosa múmia de Katsbeth” – (18-
2-1937) 

“Mistérios do Oriente e do Ocidente” – (25-2-1937) 

“Mistérios do Oriente e do Ocidente” – (4-3-1937) 

“Ahura-Mazda, deus atlante” – (11-3-1937) 

“A influência do zoroastrismo na religião cristã” – (18-3-1937) 

“A ressurreição dos Deuses” – (25-3-1937) 

“A Montanha do Ocidente” – (1-4-1937) 

“Teosofia não é religião” – (8-4-1937) 

“A Bela adormecida no bosque e o seu verdadeiro sentido” – (15-4-1937) 

“Mistérios do Oriente e do Ocidente” – (22-4-1937) 

“A medicina dos antigos arias” – (29-4-1937) 

“A medicina dos antigos arias” – (6-5-1937) 

“Mistérios cabalísticos” – (27-5-1937) 

“Os Mistérios da Cábala ou matemática transcendente” – (10-6-1937) 

“O valor da Teosofia” – (24-6-1937) 

 

A FINALIZAÇÃO DE “O TIBETE E A TEOSOFIA” 

Tendo o Diretor-Chefe da S. T. B. concluído toda a tradução dos 49 capítulos de “O 
Tibete e a Teosofia”, além de anotações e complementos propriamente seus – pois, como 
se sabe, o autor não teve ocasião de concluir sua última obra, mas ofereceu o que já 
estava pronto “para ser publicada na querida língua de Camões” – no próximo número 
publicaremos os restantes 29 capítulos ilustrados com clichês apropriados a cada um 
deles, como vem sendo até agora, embora a obra não os possuísse. 

Outrossim, tal obra será posta à venda em todas as livrarias do País; do mesmo 
modo que o será a História da Missão em que a S. T. B. se acha empenhada e da qual foi 
arauto o incomparável polígrafo espanhol autor daquela obra, como se se dissesse, a 
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parte teórica de que somos a prática, ou antes, a sua realização. Daí o mesmo dizer 
algum tempo antes de sua morte: “agora sim, já posso morrer”, como quem diz: “entreguei 
o seu ao seu dono”. 

A História de tão portentosa OBRA terá por título A MISSÃO DOS SETE RAIOS DE 
LUZ ou Mistérios Iniciáticos do Ocidente, que será publicada em 4 volumes com perto de 
400 páginas cada um, repletos de clichês condizentes com os fenômenos e fatos mais 
interessantes que até hoje se deram na sua inigualável construção. 

E como tal Obra ou Missão tivesse vindo do Tibete, como “telhado do Mundo” e 
através da “Teosofia”, que tanto vale pelo termo “Bodismo”, escrito com “o” e não com “u” 
(que quer dizer “Iluminação, Conhecimento, etc.) o último trabalho do saudoso e querido 
Teósofo e cientista espanhol – Dr. Mario Roso de Luna – não podia deixar de ter 
precedido a nossa,1 toda ela em referência ao seu papel para o continente sul-americano 
(ou dos povos de origem “Ibero-americana”). Ademais, o autor de “O Tibete e a Teosofia” 
era Irmão Maior da S. T. B. com o nº 7, em homenagem ao seu incomparável trabalho 
como Arauto da referida Missão, através de suas “Conferências Teosóficas na América do 
Sul”, nos anos 1909 e 1910, inclusive, no Rio de Janeiro. 

A Redação. 

                                            
1 Prólogo, portanto, da nossa. 


