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A fase definitiva de "Dhâranâ" Embora conte lá com 26 anos de existência, 
infelizmente “Dhâranâ” por múltiplas circunstâncias, não conseguiu gozar até hoje de uma 
vida regular. Muitas “novas fases” foram anunciadas, nas quais se imaginava poder iniciar 
um período novo em nossa revista, um período em que pelo menos se conseguisse editar 
anualmente os quatro números prometidos. Lamentavelmente as promessas não 
puderam ser cumpridas, e por um motivo ou por outro, “Dhâranâ” tem flutuado ao sabor 
das mais diversas orientações – e assim ela tem variado de número para número, variado 
de formato, de número de páginas, de distribuição de matéria, etc. E o pior é que essas 
mudanças neta sempre foram para melhor... 

Nossa, linguagem como se vê é a mais franca possível, desejando com ela 
inaugurar uma nova, mas (permitam os deuses!) desta vez definitiva fase, em que haja 
um contato mais íntimo entre nós e nossos leitores. Desejamos abrir-lhes o coração e 
penitenciarmo-nos de nossos erros, prometendo-lhes que desta vez qualquer alteração 
será invariavelmente para melhor. Assim, por exemplo, o escasso número de páginas 
deverá ser aumentado logo que as condições materiais o permitam, e caso as coisas se 
processem dento deste ritmo inicial, provavelmente nossa revista já se apresentará um 
pouco mais robusta, do próximo número em diante. 

Como praticamente estamos recomeçando do princípio, no momento não 
dispomos de muitos elementos concretos para fazer promessas, mas estamos certos de 
que nossos leitores as trocarão de bom grado pela sinceridade e boa vontade que nos 
animam. 

A REDAÇÃO 

 

UMBRAL 
 

Durante doze anos fui o ferreiro de minha alma. Meti-a na forja de minha 
austeridade e queimei-a no fogo do combate; coloquei-a sobre a bigorna da reprovação e 
golpeei-a com o martelo da censura. Durante cinco anos fui espelho, de mim mesmo e 
estive constantemente polindo esse espelho com diversos atos de culto e piedade.
 Logo, por um ano, fixei a vista na contemplação. Em minha cintura vi, uma faixa de 
orgulho, vaidade e presunção, e de confiança na devoção e aprovação de minhas obras. 
Trabalhei mais  cinco anos até que  a faixa ficou gasta, o professei de novo o Islã. Olhei e 
vi  que todas  as coisas criadas estavam mortas. Pronunciei quatro “ákbirs” por elas e 
regressei de seu enterro, e sem a intromissão  de ninguém, somente com a ajuda divina, 
pude chegar a Deus. 

BAYAZID DE BISTUN 
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NÚMEROS, CORES E SONS 
 

Henrique José de Souza 
 

Num artigo intitulado “Cabala Musical”, publicado em antigo número desta revista, 
tivemos ocasião de dizer: “na ciência dos sons, das cores e dos números, está contido 
todo o mistério do universo”. 

De tão transcendente importância é, por exemplo, a ciência dos números, que 
Pitágoras mandou colocar à entrada do seu templo o seguinte dístico: “Aqui não entra 
quem não souber geometria”. Naturalmente que irão se tratava da geometria como 
ciência profana, que não passa de uma degenerescência da profunda ciência numérica 
dos templos iniciáticos, mas do conhecimento verdadeiro das relações de medida no 
macro e no microcosmos. 

Platão afirmava que “Deus geometriza sempre” e suas palavras têm um sentido 
muito mais profundo do que parecem encobrir. 

Um dos números anais sagrados, pois representa a própria 'Divindade, é o 137. 
Realmente, o Um se manifesta como Três através de Sete estados de consciência, e 
convém não esquecer que o que se passa em cima realiza-se também em baixo, segundo 
o famoso axioma hermético. O próprio Pitágoras, numa das estrofes de seus Versos 
Áureos, apresenta veladamente um aspecto deste mistério: 

“A Tríade sagrada, imenso e puro símbolo. 

Fonte da Natureza e modelo dos deuses". 

O Homem, formado à imagem e semelhança de Deus, segundo o Gênesis, teria 
portanto de ser também uno e trino. Apresenta-se de fato como uma unidade, mas no 
entanto compõe-se de corpo, alma e espírito, e não apenas de alma e corpo, como muitos 
pensam. Na primeira epístola de S. Paulo aos Tessalonicenses (V. 23) a divisão ternária 
do homem é expressamente afirmada: “O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e 
o vosso espirito, alma e corpo sejam conservados completos, irrepreensíveis, para a 
vinda de N. S. Jesus Cristo”. 

A ciência das cores é das mais complexas, tendo profunda significação simbólica. 
A heráldica, pelo menos na sua origem, não se utilizava arbitrariamente da combinação 
das cores, mas usava-as obedecendo a cânones muito precisos. As três Gunas, da 
tradição hindu, são relacionadas as três cores primárias, amarelo, azul e vermelho, cores 
que somadas às das principais combinações que podem produzir, perfazem as sete cores 
do espectro solar. Sempre o mistério do 1, do 3 e do 7... 

A ciência dos sons não podia deixar de obedecer às mesmas leis de medida. Na 
arte musical, por exemplo, o fenômeno se apresenta em melodia, harmonia e ritmo. Um 
acorde também se compõe de três notas que percorrem as sete escalas da gama 
musical. Todos sabem ainda que sete são as notas musicais, número este 
eminentemente significativo. A ciência hindu do “Mantra Yoga” baseia-se na teoria das 
vibrações sonoras, de acordo com o adágio “Shabda Nishtham Jagat” – o mundo é 
manifestado através do som. Não nos devemos esquecer das famosas palavras de São 
João: –  “No princípio era o Verbo... tudo foi feito por ele; e nada do que tem sido, foi feito 
sem ele”. 

Para não nos estendermos muito sobre um assunto que nos levaria muito longe, o 
que de maneira alguma corresponderia à nossa intenção presente, lembraremos apenas 
que segundo a tradição hindu os universos são produzidos pelo OM, a Palavra sagrada 
formada de três letras sânscritas Ah, Oh, Ma ou AUM, e que, segundo o Mundakya 
Upanishad, é o nome mais precioso do Espírito, Eterno, Onipresente, e Universal.  
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A MORTE DE RENÉ GUENÓN 
 

Faleceu em Janeiro último, no Cairo, onde estava radicado há cerca de vinte anos, 
o eminente escritor francês René Guenón, que incontestavelmente abriu novas e 
desconhecidas perspectivas no estudo das doutrinas tradicionais. 

Guenón nascera a 15 de novembro de 1886em Blois e era ainda, muito jovem 
quando foi iniciado por hindus vedantinos no estudo do hinduismo ortodoxo. Freqüentou 
em 1906 a escola livre de altos estudos herméticos, de Papus, e outras organizações 
como a ordem martinista, e a maçonaria irregular do rito Misraim e do rito nacional 
espanhol. Entrou em 1908 para a Grande Loja de França (maçonaria regular), e fez parte 
da Igreja gnóstica, fundando em 1909 uma  pequena revista, “A Gnose”. 

Aprofundou depois com determinadas personagens os seus conhecimentos do 
taoismo e o do islamismo, tornando-se mesmo, em 1912, membro de uma organização 
sufista. Morou na Algéria de 1915 a 1917. Casado em 1912, perdeu sua esposa em 1928, 
que não lhe deixou filhos. Arruinado pela guerra, Guenón partiu em 1930 para o Egito 
onde permaneceu até sua morte, tendo ali se casado novamente em 1943, com uma 
“descendente do Profeta”, Fátima, da qual teve três filhos: Khadija, Leila e Ahmed.  

O próprio Guenón aderira exotericamente ao Islã, e adotara o nome árabe de 
Abdel Wahed Yéhia. Vitima de um envenenamento do sangue, faleceu na noite de 7 para 
8 de janeiro. 

René Guenón, além de muitos estudos publicados em diversas revistas, 
principalmente em “Études Traditionnelles” na qual colaborava, regularmente há muitos 
anos, publicou cerca de dezessete livros, de entre os quais podemos citar “Orient et 
Occident”, “L’Ésoterisme de Dante”, “Le Roi du Monde”, “Aperçus sur l’Initiation”; etc.  

 

A TRADIÇÃO PRIMORDIAL 
 

Antonio Castaño Ferreira 

 

Todas as grandes tradições da humanidade fazem referências a uma época, pré-
histórica, pois antecede todo o conhecimento que possamos ter das civilizações, e que foi 
o ponto de partida do grande ciclo de vida denominada pelos  hindus de Manvantara. 

Neste período, seres de natureza altamente espiritual, revelaram aos homens uma 
doutrina de ordem metafísica, e que explicava todo o mecanismo da manifestação 
cósmica. Esta tradição primordial, pertencendo portanto a um domínio de conhecimento 
transcendente, não poderia ser expressa pelas imagens mentais que nos são familiares, 
ou meras expressões verbais. A Revelação foi dada antes através de símbolos que 
constituem a verdadeira linguagem universal, cada um deles sendo a expressão, no 
universo, de certas verdades de âmbito metafísico. 

Mas com o afastamento gradual da espiritualidade, houve também um atrofiamento 
gradativo de seus órgãos mais sutis de percepção – e o homem passou a necessitar de 
um método através do qual pudesse reconquistar suas faculdades perdidas, para 
novamente perceber a harmonia das esferas do conhecimento. 

A tradição primordial, porém, embora cada vez maiores dificuldades oferecesse 
para a sua perfeita compreensão, perpetuou-se através dos séculos e das civilizações. 
Encontramos assim na história de todos os povos, referências a um centro primitivo onde 
esta doutrina superior foi pela primeira vez revelada ao mundo. A Índia que com o Yoga 
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apresentou um dos mais completos métodos de reeducação interior, fala, na sua tradição, 
de Arghya-varsha ou Adi-varsha, a terra das libações ou a terra primordial, que deu 
origem aos Edens e Paraísos de todas as tradições. 

Os persas falaram do Ayriana-Vaejo, a terra dos seus antepassados. Na tradição 
judaica encontra-se o Gan-Eden, onde os deuses transmitiam familiarmente à 
humanidade primitiva, certas verdades cósmicas, veladas, com o decorrer dos séculos, 
nas alegorias iniciáticas. Esse centro original, denominado, em fontes mais puras, de 
Agarta, das quais teve um certo conhecimento o escritor Saint-Yves d'Alveydre, é 
realmente o lugar onde foi mantida acesa a tocha da verdade primitiva. 

A tradição primordial é a base onde se assentam todas as grandes correntes 
místicas que ainda sobreexistem na terra, e foi ela que vicejou no grande ciclo conhecido 
em todas as épocas como a Idade de Ouro. Nesse período, os homens estavam ligados 
por laços .muito mais sólidos que os de hoje, e formavam verdadeiras organizações, com 
tarefas bem definidas, e viviam longamente, pois possuíam organismos sadios e 
harmônicos. O conhecimento superior orientava todas as atividades dessa maravilhosa 
civilização. Foi ainda nessa era que .apareceram os grandes legisladores, como o Manu 
Vaivasvata, na Índia,  Hamurabi, na Babilônia Menés, no Egito. 

Nessa Idade de Ouro, reinava a eterna Primavera, não havia pobreza e corrupção, 
os homens constituíam uma grande família que vivia na paz edênica. 

O conhecimento supra-individual que era o apanágio dessa idade, era o 
fundamento das ciências que dela decorriam, algumas das quais no decorrer dos diversos 
ciclos posteriores, assumiram um domínio individual, mas nunca deixaram de abeberar-se 
nas fontes originais. Constituem todas essas ciências que se nutrem da mesma seiva, as 
chamadas “ciências tradicionais” ou “ciências sagradas” embora se possam subdividir de 
acordo com os vários campos a que se aplicam. Dizia Heródoto que os construtores das 
pirâmides começaram a edificá-Ias pelo vértice. Torna-se agora evidente que ele queria 
se referir a este conhecimento, representado pela pirâmide, cujo vértice é a realidade 
primordial. Toda a construção, portanto, para estar de acordo com a verdade, há de se 
iniciar pelo conhecimento desse vértice e não pelos conhecimentos que dele decorrem. 
As ciências que constituem a base da pirâmide tinham as suas teorias bem 
fundamentadas em realidades de ordem transcendental, não sendo constituídas apenas 
de observações e hipóteses humanas, baseadas em fatos mutáveis. 

Nas ciências de hoje, ao contrário, pela observação e experimentação, cataloga-se 
uma série de fatos aos quais se busca uma explicação. Em seguida, por meio de métodos 
estatísticos e depois empíricos, procura-se verificar se a lei estatística tem fundamento. 
Origina-se assim uma hipótese que, dentro de certo tempo, vai ruir e ser substituída por 
outra que está de acordo com os últimos fatos observados. O homem está sempre 
correndo atrás de um fantasma que se desvanece quando ele pensa que o toca. 

Os poetas foram talvez os que melhor compreenderam essa verdade primordial. 
Os latinos chamavam-nos de "vates", aqueles que proclamavam os vaticínios, sendo 
capazes de prever acontecimentos que dormiam ainda num remoto futuro. Entre os 
celtas, muitos eram os poetas iniciados nas ciências mais profundas da tradição. Os 
povos nórdicos, através dos skáldas, perpetuaram muitos mistérios relacionados à cidade 
de Agarta. 

Mas hoje, sem poetas que desvendem seus destinos, e afastados das leis que 
regiam os povos felizes da Idade de Ouro, os homens sofrerão cada vez mais, até que 
sejam restaurados os princípios áureos da prodigiosa tradição primordial. 

------------------- 
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O PENSAMENTO DE AUROBINDO 

Shri Aurobindo, o grande “yogi” da índia moderna, recentemente falecido, não 
aceitava que os Homens precisassem se libertar da Terra, para poderem evoluir. Dizia ao 
contrário que “o toque da Terra é sempre revigorante para o filho dela, até quando busca 
um conhecimento suprafisico. Ainda se poderia dizer que o suprafísico só pode ser 
dominado em sua plenitude – sempre podemos alcançar seus cumes – quando 
mantemos os pés firmemente no físico”. Que diferença das doutrinas que pregam que 
precisamos ir a “outros mundos” para poder evoluir! 

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

OS NOVENTA E NOVE NOMES DE DEUS 
 

Ary Vasconcelos 

 

Mohyid-Dia Ibn Arabi, o grande Iniciado do Islã, em cujas obras "Kitâb el-isrâ” (Livro 
da Viagem Noturna) e “Futûhât el-Mekkiyah” (Revelações de Meca) inspirou-se Dante ao 
traçar o plano monumental da “Divina Comédia”, afirma no “Hikmatun Nuriyah”: “o mundo 
depende de cada um dos nomes divinos, em virtude do que é análogo a tal Nome do 
mundo, e também porque todo Nome está contido na determinação essencial de Deus, 
pois ele é Deus e nada mais”. 

Quantos e quais serão esses nomes divinos, de cada um dos quais diz Ibn Arabi, 
depende o mundo? Afirmou Maomé que “Deus possui noventa e nove nomes; ou seja, 
cem menos um aquele que os conhecer entrará no paraíso”, e a autoridade do Profeta é 
tão grande que basta para nos revelar a importância do conhecimento e da meditação 
sobre cada um dos Nomes divinos. 

Há duas versões, uma de Tirmiddhi e outra de Ibn Madja, e como apresentam 
algumas diferenças, vamos apresentá-las ambas, para que possamos, no momento, ter 
pelo menos uma idéia do mistério transcendente que se oculta sob os véus deste 
simbolismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIRMIDDHI 
1. Houa Llâhou elladhi lâ ilâha illa houa, 

Aquele fora do qual nenhum outro 
Deus existe 

2. Er Rah’ mân, O Clemente 
3. Er Rah’im, O Misericordioso 
4. El Malik, O Soberano 
5. El Quaddoûs, O Santo 
6. Es Salâm, A Salvação 
7. El Mou’min, O Fiel 
8. El Mouhaimin, O Protetor  
9. El’ Aziz, O Doce 
10. El Djebbâr, O Todo-Poderoso 
11. El Moutakabbir, Aquele que a tudo 

supera 
12. El Khâliq, O Criador 
13. El Bâri, Aquele que cria 
14. El Mouçawwir, Aquele que forma 
15. El Gheffâr, Aquele que perdoa 
16. El Quehhâr, Aquêle que obriga 
17. El Ouahhâb, Aquêle que dá 
18. Er Rezzâq, Aquele que nomeia 
19. El Fettâh, Aquele que abre 
20. El’Alim, Aquele que conhece 
 

IBN MADJA  
El Ouâh’id, O Único 
 
 
Eç Çamad, O Eterno 
El’ Awwal, O Primeiro  
El’ Akhir, O Último  
Ez’ Zâhir, O Aparente 
El Bât’in, O Oculto 
El Khâliq, O Criador 
El Bari, Aquele que cria 
El Mouçawwia, Aquele que forma 
El Malik, O Soberano 
El H’ aqq, O Verdadeiro 
 
Es Salâm, A Salvação 
El Mou’min, O Fiel 
El Mouhaimin, O Protetor 
El’ Aziz, O Doce 
El Djebbâr, O Todo-Poderoso 
El Moutakabbir, Aquele que a tudo supera 
Er Rah’man, O Clemente 
Er Rah’im, O Misericordioso 
El Lat’îf, O Bondoso 
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21. El Quâbid’, Aquele que agarra 
22. El Bâsit’, Aquele que dispensa 
23. El Khafid’, Aquele que rebaixa 
24. Er Râfi’, Aquele que exalta 
25. El Mou’izz, Aquele que honra 
26. El Moudhill, Aquele que humilha 
27. Es Sami’, Aquele que ouve 
 
28. El Bacîr, Aquele que vê 
29. El Hâkim, O Sábio 
30. El Adl, O Justo 
31. El Lat’îf, O Bondoso 
32. El Khabir, O Vigilante 
33. El H’alîm, O Bom 
34. El’ Az’îm, O Sublime 
35. El Ghafoûr, O Indulgente 
36. Ech Chakoûr, O Reconhecido 
37. El’ Alî, O Elevado 
38. El Kabîr, O Grande 
39. El H’afiz’, O Guardião 
40. El Mouquît, Aquele que nutre 
41. El H’ asîb, Aquele que pesa 
42. El Djalîl, O Alto 
43. El Karîm, O Generoso 
44. Er Raquîb, Aquele que observa 
45. El Moudjib, Aquele que atende 
46. El Ouâsi’, O Amplo 
47. El H’akîm, O Sábio 
48. El Ouadoûd, Aquele que ama 
49. El Madjid, O Glorioso 
50. El Bâ’ith, Aquele que envia 
51. Ech Chahîd, Aquele que testemunha 
52. El H’aqq, O Verdadeiro 
53. El Ouakîl, Aquele em que se apoia 
54. El Quaouî, O Forte 
55. El Matin, O Firme 
56. El Oualî, O Mestre 
57. El H’amid, O Louvável 
58. El Mouh’û, Aquele que calcula 
59. El Moubdi, Aquele que começa 
60. El Mou’în, A Ajuda 
61. El Mouh’yl, Aquele que ressuscita 
62. El Moumît, Aquele que mata 
63. El H’ayy, O Vivo 
64. El Quayyoûm, O Imutável 
65. El Ouâdjid, O Real 
66. El Mâdjid, O Ilustre 
67. El Ouâh’id, O único 
68. Eç Çamad, O Eterno 
69. El Quâdir, O Poderoso 
70. El Mouqtadir, Aquele que pode 
71. El Mouquaddim, Aquele que avança 
72. El Mouwakhkhir, Àquele que recua 
 

El Khabir, O Vigilante 
Es Sami’, Aquele que ouve 
El Baîu, Aquele que vê 
El’ Alim, Aquele que conhece 
El’ Az’îm, O Sublime 
El Bârr, O Virtuoso 
El Mouta’âli, Aquele que está acima de 
tudo 
El Djalîl, O Alto 
El Djamil, O Belo 
El H’ayy, O Vivo 
El Quayyoûm, O Imutável 
El Quâdir, O Poderoso 
El Quâhir, Aquele que obriga 
El’ Ali, O Elevado 
El H’akim, O Sábio 
El Quarib, Aquele que está perto 
El Moudjib, Aquele que atende 
El Ghanî, O Rico 
El Ouahhâb, Aquele que dá 
El Ouadoûd, Aquele que ama 
Ech Chakoûr, O Reconhecido 
El Mâdjid, O Ilustre 
El Ouâdjid, O Real 
El Ouâli, O Governador 
Er Rachid, O Direito 
El’ Afouww, Aquele que perdoa 
El Ghafoûr, O Indulgente 
El H’alîm, O Bom 
El Karîm, O Generoso 
El Tawwâb, Aquele que reconduz ao bem 
Er Rabb, O Senhor 
El Madjîd, O Glorioso 
El Oualî, O Mestre 
Ech Chahîd, Aquele que testemunha 
El Moulîn, O Evidente 
El Bourhân, O Milagre 
Er Ra’oûf, O Benevolente 
El Moubdi’, Aquele que começa 
El Mou'îd, Aquele que recomeça 
El Bâ’ith, Aquele que envia 
El Inârith, Aquele que herda 
El Quoaouî, O Forte 
Ech Chadîd, O Terrível 
Ed’ D’ârr, O Perigoso 
En Nâfi’, O Útil 
El Bâqui, Aquele que dura 
El Ouaquiqui, Aquele que preserva 
El Khând’, Aquele que rebaixa 
Er Râfi’, Aquele que eleva 
El Quâbid’, Aquele que agarra 
El Basit’ Aquele que dispensa 
El Mou’izz, Aquele que honra 
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O número 99 tem, aliás, um valor simbólico transcendente, principalmente se 
atentarmos no fato de que é ele um múltiplo de 11, que é um dos números-chaves na 
interpretação dos mistérios celestes. O próprio Dante, que recebeu o influxo de 
determinadas escolas iniciáticas do Islã, dividiu a Divina Comédia em 99 cantos, 33 para 
cada uma das suas três partes: “Inferno”, “Purgatório” e “Paraíso”. É verdade que a divina 
obra de Dante possui ainda um centésimo canto que geralmente é incluído na primeira 
parte, e que deveria ser antes uma espécie de introdução geral ao poema. Mas também 
alguns místicos do Islã afirmam que se poderia acrescentar um centésimo, à lista dos 99 
nomes divinos: o de Allah. Os mais sábios entretanto, referem-se vagamente a este último 
nome, não o designando por termo algum, e dizendo apenas que ele é  “al ism el ‘a’z’am” 
“o maior dos Nomes”, nome desconhecido dos homens. 

Isto vem concordar com o que afirmam todas as tradições a respeito de alguma 
coisa que depois; de certa época se ocultou aos homens, ou foi por eles perdida: o 
Haoma dos persas, o Soma dos hindus, o Santo Graal dos celtas, ou então, o que mais 
recorda a tradição islâmica, o grande Nome divino dos judeus, cuja pronúncia foi 
esquecida, e a que se refere a Maçonaria no simbolismo  da “Palavra Perdida”. 

Esta concordância das tradições não revela um plágio, como poderiam pensar 
alguns imbuídos do criticismo moderno, mas a sua unidade transcendente, unidade 

73. El’ Awwel, O Primeiro 
74. El’ Akhir, O Último 
75. Ez’ Z’âhir, O Aparente 
76. El Ouâlî, O Governador 
77. El Mouta’âli, Aquele que está acima 

de tudo 
78. El Bât’in, O Oculto 
79. El Bârr, O Virtuoso 
80. El Tawwâb, Aquele que reconduz ao 

bem 
81. El Mountaquim, O Vingador 
82. El’ Afouww, Aquele que concede o 

perdão 
83. Er Ra’oûf, O Benevolente 
84. Malik el Moulk, O Rei dos reis 
85. Dhou l  djalâl ou l - ikrâm, Aquele que 

tem a grandeza e a generosidade 
86. El Mouqsit’, O Eqüitativo 
87. El Djâmi’, Aquele que reúne 
88. El Ghanî, O Rico 
89. El Moughnî,  Aquele que enriquece 
90. El Mâni’, Aquele que impede 
91. Ed’ D'ârr, O Perigoso 
92. En’ Nâfi’, O Útil 
93. En Noûr, A Luz 
94. El Hâdi, O Guia 
95. El Badi’, O Inventor 
96. El Baquî, Aquele que permanece 
97. El Ouârith, Aquele que herda 
98. Er Rachid, O Direito 
99. Eç Çaboûr, O Paciente 

El Mou’izz, Aquele que humilha 
El Mougsit’, O Eqüitativo 
Er Razzâq, Aquele que nomeia 
El Matîn, O Firme 
El Quâ’im, O Inabalável 
 
Dhoul Qouwwa, Aquele que possui a força 
Ed Dâ’im, O Durável 
El H’âfiz’, O Guardião 
 
El Ouakil, Aquele em que se apoia 
En Nâz’ir, Aquele que tudo vê 
 
Es Sâmi’, Aquele que ouve 
El Mou’t’i, Aquele que harmoniza 
El Mouh’yi, Aquele que ressuscita 
 
El Moumît, Aquele que mata 
El Mâni’, Aquele que impede 
El Djâmi’, Aquele que reúne 
El Hâdî, O Guia 
El Kâfi, Aquele que basta 
El’ Abad, Aquele que não tem fim 
El Alim, Aquele que acompanha 
Eç Çâdiq, O Sincero 
En Noûr, A Luz 
El Mounir, Aquele que ilumina 
Et Tâmm, O Perfeito 
El Quadîm, O Antigo 
El Ouitr, O Um 
El Ah’ad, O único 
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paradisíaca da qual só participam os que compreenderam e harmonizaram as noventa e 
nove tradições sagradas. 

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

 

A VINDA DO PARÁCLITO 

Um dos mais saborosos frutos da árvore sagrada das doutrinas tradicionais é o da 
compreensão perfeita de sua unidade transcendente. Cada um de seus sete ramos 
maiores, o Hinduísmo, o Taoísmo, o Mazdeísmo, o Budismo, o Judaísmo, o Cristianismo 
e o Islamismo, partindo do mesmo tronco e sendo vivificados pela mesma seiva, não 
poderia constituir uma unidade à parte. 

Vejamos por exemplo, a doutrina cristã da futura vinda do Paráclito, de que fala o 
Evangelho de S. João, e que anuncia assim tema nova manifestação da divindade. Muitos 
se surpreenderão se souberem que Buda, que viveu  no século V. a.C., já falava na vinda 
de um Ser, cuja descrição corresponde significativamente àquela feita por Cristo: “Na 
época, ó monges, quando os humanos tiverem vivido até à idade de oitenta mil anos, 
surgirá no mundo o perfeito, o totalmente desperto, o senhor chamado Metteya, dotado de 
saber e de boa conduta, marchando no bem...” (Digha-Nikâya). 

Evidentemente o número de oitenta mil anos,  apenas simbólico, e indica que essa 
manifestação obedece a uma medida cíclica de tempo muito precisa. Não devemos 
esquecer, porém, como o previne S. Pedro na sua segunda Epístola, “de que um dia 
diante do Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia”, e, como afirma ainda S. 
Pedro, que o dia dos Senhor, “virá como ladrão”, sem que ninguém o perceba. 

 

O CONTO INICIÁTICO 

 

O SUFI 
De SAADI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havia em certa cidade um homem muito rico, chamado Kiazim, que tinha como 
vizinho um sufi muito pobre, mas muito sábio, Yali. O rico votava ao pobre o mais 
completo desprezo. 

Um belo dia, um dos íntimos de Kiazim foi ter com Yali, e anunciou-lhe: 

– Meu amigo dará  amanhã, uma grande festa, e sentiria vivo prazer em contar-te 
entre os seus convidados. 

– Deveras? E por que razão Kiazim me concede semelhante honra?  

Selecionamos para este número de 
Dhâranâ, uma das mais curiosas histórias do 
Gulistan (“O Jardim das Rosas”), obra do grande 
poeta persa, Saadi, em versão de Aurélio Buarque 
de Hollanda, da tradução francesa de Franz 
Toussaint. Pertencendo à ordem dos Sufis, o 
refulgente centro iniciático do Islã, Saadi procura 
traçar aqui o perfil de um membro dessa 
comunidade, mostrando, com multa graça, o seu 
absoluto desprendimento em relação aos bens 
materiais, e a sabedoria profunda de suas 
inesperadas palavras e atitudes. 
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– Vamos ser francos – respondeu - o outro. - Kiazim deseja a tua presença para 
conversares com dois ilustres sábios que ele convidou e com os quais não seria 
capaz de manter a mais ligeira palestra. Apenas, pediu-me te recomendasse 
que vás bem vestido, pois acima de tudo ele põe a elegância. 

Yali refletiu. 

– Agradece a Kiazim, em meu nome, seu amável convite, e dizei-lhe que lá 
estarei com o maior prazer.  

À hora marcada, Yali entrou na sala do festim. Trajava uma veste de seda bordada 
de ouro e babuchas incrustadas de pedras preciosas. Espanto geral. Encantado, Kiazim 
pediu-lhe ocupasse, um, lugar a seu lado.  

Principiou o banquete. Ao servirem o, segundo prato, Yali, que ainda não tinha dito 
nem comido nada, tomou de um peixe, cortou-o e espalhou alguns pedaços pela veste, 
dizendo: 

– “Come, minha roupa!” Uma originalidade de poeta – pensaram todos, e sorriram 
com indulgência. 

Ao terceiro prato, tirou uma asa de frango, cheia de molho e colocou-a no ombro, 
repetindo: – “Come, minha roupa!”. Indiferente à surpresa dos circunstantes, apoderou-se 
de uma urna de vinho e banhou-se com ele, exclamando: – “Bebe, minha roupa!” 

– Estás louco? – explodiu Kiazim rubro de cólera e vergonha.   

– Não – respondeu Yali. – Estou servindo o jantar à minha, roupa, pois foi a ela 
que convidaste.  

No dia seguinte, ele encontrou um ladrão que lhe acabava de saquear a cabana e 
trazia sua esteira, seu cobertor, seu cântaro e a gaiola de seu pássaro. Acompanhou o 
gatuno. 

– Quem és tu? – perguntou-lhe este, ao entrar em casa. – Que vens fazer aqui? 

– Não resolveste alojar-me em tua residência? – replicou Yali. 

Uma noite em que se dispusera a jantar bem, mandando preparar um velho corvo 
que viera morrer-lhe perto da cabana, o nosso homem foi pedir emprestada uma marmita 
a um dos vizinhos. No dia seguinte fez a devolução, do utensílio, ao qual juntara um vaso 
menor, como prova de gratidão. Discretamente disse: 

– Tua marmita deu à  luz esta criança, que  te pertence. 

O outro agradeceu, sem levantar a menor dúvida quanto a esse nascimento 
extraordinário. 

Alguns dias depois, Yali, querendo deliciar-se com um peixe que encontrara no lixo 
do mercado, foi de novo tomar emprestada a marmita. Como é fácil imaginar, o dono 
apressou-se em atendê-lo. 

Passou-se uma semana. Muito inquieto por não ter notícia do objeto com confiado 
ao sufi, o vizinho foi ter à sua cabana. Daí a pouco, Yali, chorando, abriu a porta: 

– Porque choras? – Que desgraça te aconteceu? 

– Nem me fales! Uma desgraça terrível... Tua marmita morreu.  

– Morreu?! Uma marmita? Ladrão, bandido, entrega-me a marmita 
imediatamente! 

Yali arregalou os olhos: 

– Como!? Outro, dia não duvidaste que ela tivera um filho, e agora não queres 
acreditar que ela morreu? 

 Entediado de mortificações, Yali casou-se.  Quero, antes, crer que ele tomou esta 
decisão para submeter-se a novas provações, pois sua esposa era feia e má. E, para 
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cúmulo de desventura, glutona como poucas; devorava sempre a parte do alimento que 
tocava ao marido. Em desespero de causa, o sufi saía a vagar pelo mercado, onde às 
vezes, lhe davam algumas frutas. Certa manhã, um açougueiro, compadecido de sua 
magreza, ofereceu-lhe três libras, de excelente carne. Em vez de guardar esse tesouro, 
Yali confiou-o à mulher. 

Como hoje estou de sorte, volto ao mercado para tentar obter alguns legumes. 

Não me esperes para comer, mas guarda-me a metade dessa carne. 

Quando voltou, a mulher roncava, estirada na cama: Despertou-a:  

– Vejo que comeste bem. Agora, é a minha vez! Dá-me o meu quinhão. 

– Ela suspirou: 

– Pobre de mim! Não toquei na carne, pela simples razão de que o gato se 
apoderou dela e a devorou.  

Yali foi buscar, o gato, que dormia a um canto, colocou-o numa balança- e pesou-o 
com gravidade. O braço da balança marcou três libras. 

– Anda, fala, mulher – gritou o sufi – o que eu estou pesando é o gato ou é a 
carne? Se é a carne, onde está o gato? 

 

A PROPÓSITO DA REALIZAÇÃO ESPIRITUAL 
 

Luiz Eduardo da Silva Machado 

 
A finalidade precípua da iniciação é conduzir o homem à realização espiritual. De 

inicio, devemos frisar que a palavra “realização” não deve ser entendida aqui apenas no 
seu conteúdo psicológico, como sendo a exteriorização – no campo do consciente – das 
possibilidades que permanecem latentes, e que necessitam ser atualizadas, quase 
sempre por um processo adequado de aprendizagem, para. formar a personalidade que 
distingue e caracteriza o homem. 

O valor psicológico do termo não encerra a totalidade da significação interior dessa 
palavra, que resume em si a chave da iniciação e o mistério da própria existência.  

Não o  contendo na sua plena acepção, a interpretação psicológica da termo, é no 
entanto, o ponto de partida, a preparação inicial que possibilitara a  compreensão integral 
da realização. 

Quem é que se realiza, e realiza o que? Essas são duas perguntas, cujas 
respostas pernoitem o esclarecimento global do problema da realização.    

– O homem é que se realiza, e realiza a sua natureza interior.  

Todavia, o homem não é uma entidade simples, se apresenta revestido de um 
certo número de atributos a que chamamos personalidade, e  está  sujeito a reações 
imprevisíveis. A resposta não foi, portanto, precisa, pois envolve  uma complexidade, e 
perde a sua unidade fundamental, lógica, dissipando-se a sua função esclarecedora. O 
homem  é uma individualidade que se distingue das demais pela sua personalidade . Se 
assim é, o problema da realização se concretiza como a objetivação da personalidade 
através da individualidade, na plasmação de um tipo que sé diferencie e se imponha à 
coletividade dos padrões. 

Chegamos, assim, a estabelecer um conceito dinâmico para a personalidade; é um 
tipo que procura se subtrair à ação aglutinante e coercitiva dos tipos padrões, pela 
imposição de alguma coisa de diferente, de algo próprio, especificamente determinado, 
que permite visualizá-lo como uma unidade dentro da multiplicidade dos padrões 
humanos. 
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A forma de diferenciação, que é a razão da personalidade, se efetua e por atributos 
novos, particulares a cada um. A soma total desses atributos se manifesta como a 
personalidade, que em si não existe, mas é criada pela tendência ir ata à individualização, 
que gravita como uma qualificação imperiosa a uma entidade, ou a um ser, ou ainda 
circula em torno da individualidade para lhe imprimir um cunho singular, um “que” de 
diferenciação. 

Sendo assim compreendida,  a personalidade é um conjunto de atributos que 
revestem a individualidade, e permite a apresentação do eu à coletividade dos padrões. 
Por outro lado, se a personalidade é concebida  como a forma externa de apresentação 
do eu, impõe-se duas distinções básicas na personalidade  uma se manifesta como os 
atributos que imaginamos possuir e outra as qualidades que nós são atribuídas. A esta 
dualidade na noção de personalidade se acrescenta ainda a que realmente temos. 

A existência decorre dentro do jogo, nem sempre harmonioso, dentro da 
articulação, nem sempre perfeita, dessas três espécies de personalidades: a que 
imaginamos ter, a  que os outros pensam que temos e a que realmente possuímos... 

Ainda em pleno campo psicológico poderíamos dizer que a  primeira corresponde 
“à realidade, subjetiva dos nossos estados de consciência, e do efeito da interação social 
sobre nós; o que constitui a personalidade moral” A segunda, uma personalidade social, 
que depende do julgamento que façam de nós; e finalmente a nossa própria 
personalidade, ou a personalidade real. 

A origem da palavra personalidade é atribuída ao latim “persona”, significando a 
máscara que, no teatro antigo; usavam os atores para representar os seus papeis. É a 
máscara através da qual soam as palavras do drama, ou da comédia. A máscara não 
representa o verdadeiro homem, mas antes, caracteriza um tipo. Do mesmo modo, a 
personalidade não é o homem, mas o que pretende ser, ou deseja que seja entendido ou 
concebido pelos outros... 

Se é fácil definir a personalidade como “a expressão total do comportamento”; “a 
organização geral das tendências, hábitos e qualidades físicas que determinam a 
eficiência do indivíduo” (May); ou ainda “a atividade do indivíduo tomada em conjunto” 
(Woodworth ), não é tão simples definir o que, realmente somos. A nossa personalidade 
real não nos é facilmente cognoscível; as personalidades moral e social, dependendo de 
vários fatores de ajustamento e adaptação, são atingíveis e moldadas por aprendizagem 
adequada. São, por assim dizer, os atributos que mascaram a verdadeira personalidade. 

O homem se realiza, de acordo com as doutrinas psicológicas, quando a sua 
personalidade (social e moral) está. perfeitamente desenvolvida e atualizada, estando 
maravilhosamente entrosado no mundo. 

 Atrás dessa máscara, ao mesmo  tempo, moral e social, se encontra a verdadeira 
realidade. Desabrochá-la, fazer com que passe da potência ao ato, eis o que significa a 
realização espiritual. 

Não se traduz apenas pela exteriorização de certas tendências e aptidões 
(realização psicológica), cujo campo de ação é a psicofísica, mas procura desenvolver a 
própria essência vital, o ser em toda a sua acepção. 

De  acordo com os princípios das doutrinas tradicionais, a nossa essência, o que 
há de real, de indestrutível dentro de nós, aquilo que somos realmente, é da mesma 
natureza que o Princípio Universal. “Vimos da Divindade e a Ela havemos de tornar”, já 
nos afirmava Santo Agostinho. Para os discípulos de Aristóteles e de S. Tomás de 
Aquino, o mais elevado de todos os conceitos é o ser perfeito, e o ser perfeito é Deus. 
Nós somos transitórios, limitados, débeis, tudo para nós são apenas possibilidades. Para 
Ele, e só para Ele, não há possibilidades, porque é total e real. Quando passamos da 
potência ao ato; da possibilidade à realização, participamos do verdadeiro Ser, e nos 
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fazemos semelhantes ao Protótipo Divino. Isto é realizar-se,  segundo a  doutrina 
escolástica. 

Avicenas nos diz que muitas vezes nos supomos um nada, mas que mundo reside 
em nós. No frontal do templo de Apolo, em Delfos, encontrava-se o aforisma: “Homem, 
conhece-te a ti mesmo”. Maomé, nas sua haditias, nos afirma: “quando o homem se 
conhece, conhece ao seu Senhor”. 

Culminando, os hindus nos afirmam que o homem é na  realidade Atmã (o 
Princípio Universal) encarnado, ou seja, tecnicamente, jivâtmâ. Poderíamos, também 
dizer que é a onda de vida individualizada por determinadas tendências. 

As velhas doutrinas da Mahayana nos dizem que cada homem trás em si um Buda 
adormecido. Triunfou aquele que conseguiu despertar o seu Buda e com ele se 
identificou, isto é , a realização em termos budistas. 

A realização espiritual é a atualização do nosso próprio ser. Realizar-se é co-
participar da própria divindade, que constitui a nossa própria essência, o nosso eu real. 
Por essa razão, os antigos iniciados de Israel diziam que “quando o homem, contempla 
face a face a Divindade, é a Divindade que se contempla a si mesma”, pois nada pode 
existir fora do Eterno. 

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

SABER E SABEDORIA 

Hermann Hesse, o grande escritor alemão, prêmio Nobel de Literatura de 1946, 
revela-se em suas obras como um dos mais profundos pensadores da atualidade. De sua 
novela “Siddhartha” que é a fascinante história de um adolescente hindu que encontrou 
dentro de si mesmo o verdadeiro Caminho, extraímos o seguinte trecho que 
recomendamos  como tema de meditação: 

“Escuta, meu bom Govinda, um de meus pensamentos: a sabedoria não se 
transmite. A ciência que o sábio intenta comunicar a outros soa sempre a loucura. 

– Queres rir-te de mim? – perguntou Govinda.  

– De nenhum modo. Digo-te o que encontrei. Pode comunicar-se o saber, mas 
não a sabedoria. Cabe encontra-la, vivê-la, fazer dela um caminho; é possível, 
graças a ela, realizar milagres, mas quanto a dizê-la e a ensiná-la, não, isto não 
se pode! Quanto te digo agora o suspeitava desde jovem, e foi o que me fez 
fugir dos mestres. Escuta, Govinda, outro pensamento que acaso tomes tu por 
gracejo ou loucura; mas que na verdade está acima de todos  os pensamentos 
que já tive: Ei-lo aqui: o contrário de cada verdade é tão verdadeiro como a 
própria verdade. Vou te explicar: uma verdade, quando é unilateral, só pode 
expressar-se com palavras que a encobrem. E unilateral é tudo o que pode 
pensar-se e traduzir-se em palavras; só e metade ou parte, carece de 
Totalidade, de Unidade. Quando o sublime Gotama falava do mundo em seu 
ensinamento, via-se obrigado a  dividi-lo em Sansara e Nirvana, em erros e 
verdades em sofrimento e libertação. Impossível de outra maneira; representa 
único caminho a seguir pelo mestre que ensina. Mas o mundo, em si mesmo, o 
que existe em nós; e fora, jamais é unilateral. Nunca um ser humano ou uma 
ação e plenamente Sansara ou Nirvana, assim como também um homem nunca 
é cabalmente um santo ou um pecador”. 

----------------------- 
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NOTICIÁRIO E EXPEDIENTE DA S. T. B. 
 

O 30o ANIVERSÁRIO DA FUNDAÇÃO ESPIRITUAL 

 

A S. T. B. celebrou com brilhantismo, a data de 28 de Setembro, que assinalou, 
este ano, a passagem do 30o aniversário de sua fundação espiritual. A sessão 
comemorativa que se realizou no Salão Nobre do Liceu Literário Português, foi presidida 
pelo diretor-geral, Dr. Pizarro Loureiro. Depois de breves palavras do diretor-geral, foi 
dada a palavra ao Prof. Luiz Eduardo da Silva Machado, que proferiu o discurso oficial. A 
parte artística, obedeceu ao seguinte programa: 

1. Marçal Romero (pianista) – “Estudo”, de Chopin; “Consolação”, de Liszt, e 
“Scherzo”, de Sinding. 

2. Maria de Lourdes Areal (soprano) – "Impaciência”, de Schubert; “Ária de 
Pamina da Flauta Mágica”, de Mozart, e “Azulão”, de Jaime Ovale. (Ao piano a 
Sra. Lourdes Vallier). 

3. Carlos Meirelles Osório (violinista) – “Liebesleid”, de Kreisler; “Sicilienne and 
Rigaudon”, de Kreisler, e “Melodie”, de Gluck. (Ao piano a Sta. Cléa Costa 
Pinto) . 

4. João Gibin (barítono) – “Dagli Iminortali Vertici”, da ópera “Attila”, de Verdi e 
“Because”, de Guy d'Hardelet. (Ao piano a Sta. Cléa Costa Pinto). 

5. Othon Silvado Vaz Salleiro (violonista) – “Dança Árabe”, de Salleiro; “Prelúdio 
Espanhol”, de Albeniz, e “Prelúdio no 2”, de Rachmaninov. 

 

Ilustração: fotos 

Legendas: 

MESA que presidiu à sessão do 30o aniversário da fundação da S.T.B. 

DOIS aspectos de uma das conferências do Dr. Eduardo Afonso, na S.T.B. 

 

A VISITA DE EDUARDO ALFONSO 

O famoso escritor e naturista espanhol, Dr. Eduardo Alfonso, radicado na 
Argentina, esteve recentemente nesta Capital, realizando conferências na S. T. B. e na 
Sociedade Naturista. As palestras do Dr. Eduardo Alfonso na S.T.B., subordinadas aos 
temas “Teoria do Conhecimento”, “Origem do Homem”, “Evolução da Alma” e “Atlântida”, 
alcançaram um êxito extraordinário. Antes de deixar o Rio, o Dr. Eduardo Alfonso foi 
recebido em reunião interna na S. T. B., tendo sido saudado pelo Dr. Castaño Ferreira, 
Instrutor Geral, saudação que o homenageado agradeceu, vivamente emocionado. Por 
essa ocasião, a diretoria fez ao Dr. Alfonso, a entrega do titulo de membro honorário da 
Sociedade Teosófica Brasileira. 

 

A FESTA DE 24 DE JUNHO 

Como nos anos anteriores, a S. T. B. comemorou em sua sede social, no dia 24 de 
junho, o 52o aniversário da Obra em que está empenhada. Foi uma expressiva cerimônia 
que contou com a presença dos dirigentes supremos da S.T.B. Entre outros atos de 
caráter interno, foi posta em relevo a história desse Movimento, iniciado na ilha de 
Itaparica, Bahia, em 1899. 
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A DATA DE 10 DE AGOSTO 

A S. T. B. comemorou, com uma sessão para todas as séries, o 27o aniversário de 
sua ,fundação material. O Dr. Castaño Ferreira fez uma preleção sobre a história da Obra, 
e foram, pela primeira vez executadas, pelos membros Osório Meirelles, ao violino, e Cléa 
Costa Pinto, ao piano, e coro, três peças do Supremo Dirigente da S. T. B., Prof. Henrique 
José de Souza. 

 

“A QUEM POSSA INTERESSAR” 

 A diretoria da S. T. B. , fez publicar na imprensa, sob o título acima, o seguinte 
comunicado: 

“A Sociedade Teosófica Brasileira, faz cientes aos interessados que, de acordo 
com os seus Estatutos e Regimento interno, considera desligados de seu quadro social, 
os membros da série D que, sem lhe prestarem qualquer satisfação, deixaram de 
frequentar as suas reuniões há mais de 3 meses (a contar de 1949 até hoje), estando 
assim em falta com os compromissos que assumiram. Desse modo ficam efetiva e 
definitivamente isentos desses compromissos, mas perdem também os privilégios que 
lhes foram concedidos como, membros da referida série, sem mais poderem ingressar 
nas fileiras da S. T. B., nem mesmo nas suas primeiras séries ou nas das ramas e 
instituições a ela filiadas”. 

 

VITÓRIA DE GIBIN, DO BRASIL E DA S. T. B. 

Ilustração: foto 

Legenda: 

JOÃO GIBIN 
 

A vitória do candidato brasileiro João Gibin, no grande concurso internacional “O 
Grande Caruso”, representou também para a Sociedade Teosófica Brasileira, um grande 
triunfo. É que o jovem barítono é um dos mais queridos membros da S.T.B., estando 
filiado à Sociedade Cultural e Espiritualista Cruzeiro do Sul, de S. Paulo. Concorrendo 
com representantes de dez países das Américas, João Gibin foi aclamado vencedor na 
prova final, realizada no Teatro Municipal. 

 


