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O MISTÉRIO DOS INCAS 1 

Por P. ODINOT 
 

(Comentários de   H.  J.  S. ) 
 

Apunchae ynca inti yayay 

Cuzco tambo .... 

 

(Ó Sol, meu Pai! Que disseste: 

haja cuscos e tambos) 

Prece de Manco-Capac        
 

Harmakhis nefer Ra nefer 
ATON Geb-Shu nefer nut... (Ó 
tu, ATON! Que te elevas no 

                                                        
1 Tomamos a liberdade de juntar em um só, embora com modificações no título e outras, dois velhos artigos sobre civilizações incas 
da autoria de uma ilustre figura que se dedica, não só a essa espécie de literatura, como a outras de muito maior importância para 
quantos desejam aprimorar a sua inteligência através dos sãos princípios da TEOSOFIA, como Sabedoria Iniciática das Idades. Em 
verdade, porém, a razão principal desta publicação, está nas nossas próprias anotações, equivalentes a comentários em torno de 
várias passagens do referido artigo e que “concordam em gênero e número” com tantas outras por nós feitas á margem dos inúmeros 
artigos que vimos apresentando aos leitores desta revistas desde o ano de 1925, quando a mesma – “como principal ferramenta de 
que nos utilizamos para construir o suntuoso Edifício de nossa Obra” –  começou o seu glorioso afã de distribuir entre os “sedentos de 
Luz” os preciosos frutos da Árvore da Sabedoria. 

Nossa gratidão e respeito, pois, ao autor dos referidos artigos por ter indiretamente contribuído para majorar os valores da nossa Obra, 
já que diretamente, o vem fazendo... como lhe exige a Lei. 

Assim,  todos os grifos representam chamadas para os pontos que merecem nossos comentários feitos  por meio destas anotações, 
sem falar nas duas citações do cabeçalho, em idiomas incaico e egípcio, ambas dedicadas ao Sol “como fonte de vida de nosso 
Sistema” além de outros sentidos esotéricos que não vêm ao caso apontar em tão rápido e sintético estudo. 
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horizonte do céu iluminando a  
Terra e os Seres que na mesma 
habitam...) 

Hino de Kunaton  dedicado ao Sol 

 

 

Uma das páginas mais dolorosas da História – à parte a intervenção da Lei na sua 
incomparável justeza – é a conquista do Peru pelos espanhóis. Pizarro  “o conquistador”, 
a exemplo do que fizera Cortez, no México, atirou-se com  seus soldados sobre o grande 
Império dos Incas, dele se apoderando. Tão extraordinária façanha ocorreu no ano de 
1532, num século em que, qualquer descoberta de terras no Novo Mundo, inflamava o 
ânimo dos europeus atraindo-os para viagens e expedições as mais audaciosas.  

Por mais trágico que possa parecer  o aniquilamento dessa poderosa e tão bem 
organizada civilização, o processo empregado pelos conquistadores faz-nos lembrar o 
que  ela mesmo utilizou para fundar seus próprios alicerces na face da Terra.  Dura lex, 
sed lex! 

O Império dos Incas não datava de longos séculos, Sua fundação foi feita pelas 
armas, e os invasores tinham subjugado e expulso uma civilização que atingiria nível igual 
ou talvez mesmo superior ao seu. 

Na realidade, uma civilização multissecular tinha existido naquela parte da América 
antes da chegada dos Incas, embora a sua História, até hoje completamente 
desconhecida, só permitia vagas suposições por parte dos cientistas hodiernos. Outros 
Seres, porém, existem, conhecedores duma História mais profunda e consentânea com 
os reais princípios da Evolução Humana mas que sé se manifestam através de 
insignificante número de “discípulos” (chamemo-los assim) que aos  poucos vão 
oferecendo ao mundo aquilo que não possa transpor o limite máximo dessa mesma 
evolução. 

O pouco que a ciência oficial conhece a respeito da referida civilização, acha-se 
representado pelas ruínas de  suas antigas cidades, cujas construções exigiam grandes 
conhecimentos arquitetônicos e mecânicos, e pelas vasilhas finamente trabalhadas entre 
as quais alguns exemplares que fazem supor não faltar  “aquelas antiquíssimas 
populações, um grande e delicado espírito  artístico”. 

Que povo era aquele, anterior aos Incas, e construtor de semelhante Império no 
Novo Mundo? De onde teria vindo para realizar semelhante fenômeno cíclico, se tudo na 
vida está regulado pôr uma série de leis que a mesma ciência desconhece pôr completo? 

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

Para que se possa Ter uma idéia do que é o Peru atual, mister se faz a  
apresentação de misteriosos fatores que à própria História passaram despercebidos. 
Julga ela “que aquele povo guerreiro e empreendedor se originou dos Aymaras cujo 
habitat  era no planalto dos Andes, ao tempo em que Quínchuas, seus irmãos, se 
achavam estabelecidos nos vales quentes situados mais a  nordeste”.  Pensa ainda a 
mesma História que essas duas grandes estirpes pré -  colombianas  foram do mesmo 
sangue, pelo simples fato de sua linguagem idêntica, não havendo entre uma e outra 
maior diferença do que a existente entre dois dialetos do mesmo tronco. 

A verdade é que, avançando cada vez mais, os misteriosos Incas foram 
subjugando povo a povo, construindo, assim, os fundamentos do seu vasto Império. 

Merece particular destaque o fato de que, sendo esse povo de origem guerreira 
(Kshattrya, a  par de Jina ou Herói e  Sábio, como nas escrituras orientais), conseguiu 
formar uma civilização digna de constituir um dos maiores títulos de glória duma estirpe 
aborígene da América.  
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Seus engenheiros eram capazes de construir, através das montanhas, galerias 
que, segundo secretas tradições, alcançavam longínquas distâncias; 2 e lançar pontes 
sobre vastos  e profundos abismos ou abrir estradas de cuja perfeição e solidez nos falam 
bem alto as que ainda hoje existem. Eram, ainda infatigáveis agricultores; hidráulicos tão 
geniais que suas obras são em nossos dias motivo de assombro pôr parte dos maiores 
entendidos no assunto. Tem-se a impressão de estarmos em face daquele espírito 
construtivo e mais do que admirável dos remotos  tempos da Atlântida a que se referem 
as  narrações do Timeu e o Crítias de Platão, as de Diodoro Sículo, etc. 

Lendo-se a História da conquista espanhola do Peru, encontrar-se-ão belíssimas 
descrições das maiores obras criadas pelos Incas, entre as quais se destaca o templo de 
Ouro do Sol, em  Cuzco, capital do Império. As paredes  desse  Templo, que até hoje 
continua sendo um mistério às vistas profanas.., eram recobertas por delgadas lâminas de 
ouro. Seus encanamentos d’água eram de prata e, nos jardins que o circundavam, viam-
se animais de várias espécies modelados em ouro e prata. Tanta prodigalidade no uso 
desses metais preciosos, embora tenha uma explicação particular, contrastava 
estranhamente com o teto que era feito de simples  hastes de milho ... 3 

Notáveis eram ainda os sistemas político e social dos Incas. O soberano  tal 
como no antigo Egito  era, ao mesmo tempo, rei e deus. E, tal como os raios de Sol, 
nele  personificado, atingem todos  os lugares, assim o seu poder estendia-se a todos os 
homens e  mulheres do seu reino. 4 

                                                        
2 Inúmeras vezes temos afirmado que  “a cidade de Cuzco ou, melhor, a cordilheira  de Manchu-Pichú se comunica, 
subterraneamente, com a  Serra do Roncador por se tratar de dois lugares positivamente “jinas””. Temos igualmente afirmado que os 
Chavantes como gente guerreira – e não feroz como lhe chamam os civilizados – não são mais do que fiéis guardiães daquela região 
vedada a profanos: uma espécie de “tabu” onde se oculta  grande mistério relacionado com a descida das Mônadas de Norte para o 
Sul; mistério que atinge também o fenômeno da infusão  do sangue nobre e guerreiro do português ou, antes, ibérico, no do não 
menos nobre e guerreiro da raça tupi. 

Quando da patriótica e construtiva viagem de Sua Excelência o Senhor Presidente da República ao Norte do País, teve ocasião de 
sobrevoar uma faixa de terreno nas imediações da Serra do Roncador e, tanto ele como alguns membros da sua comitiva, observaram, 
verdadeiramente admirados “longas e perfeitas estradas” que simples selvagens não podiam ter construído. 

É conhecida a tradição que nos fala no aviso lançado pelos Chavantes todas as vezes que alguém ousa aproximar-se daquelas “terras 
sagradas”. O intruso vê cair na sua frente uma flecha; é o primeiro aviso. Se  teima em prosseguir, nova flecha lhe cairá junto aos pés, 
para finalmente uma terceira o ferir mortalmente no caso de não atender ao cavalheiresco aviso da mistérios tribo que habita a  bacia 
do Tocantins. 

Não procedem do mesmo modo os civilizados – empregando 3 tiros de canhão quando qualquer barco ousa sair do porto sem Ter  os 
seus papéis devidamente legalizados ou sua saída pode de qualquer modo afetar os interesses do País? 

O termo “Chavantes”, embora silvícola , poderia ser decomposto em dois outros bem nossos: chave e antes... E, confirmada esta 
derivação, confirmada ficaria igualmente a hipótese de estar na mão deles a chave do enigma que, infelizmente não pode ser revelado 
aos chamados civilizados, a menos que adquiram uma cultura diferente daquela que recebem nas suas escolas. 

Por isso será inútil qualquer tentativa de devastação dos seus domínios. É a este processo de afastamento que os hindus denominam 
de Maya-Vada ou “método de  velar as coisas para que não sejam profanadas”... 
3 Mui natural que os mais famosos arqueólogos e cientistas modernos ignorem a razão dessa prodigalidade  dos dois metais precioso: 
ouro e prata; como também não espanta que desconheçam a razão de o teto do referido Templo ser feito de milho. 

Tratando-se de um Templo dedicado ao Sol que nós preferimos dedicado também à Lua e, nesse caso, um Templo andrógino – como 
existem outros em várias partes do mundo –  dedicado ao Andrógino Primitivo, o Pai-Mãe das velhas teogonias, não podia deixar de  
possuir os dois referidos metais, pois, como sabem os verdadeiros Teósofos Ocultistas, o Ouro pertence ao Sol e a Prata  pertence à 
Lua. Eram de prata os encanamentos  pôr serem os condutores da Apas ou Água, elemento também lunar. É esse o motivo pôr que 
nas  escrituras hindus se representa a deusa Narayana  sobre um cubo vagando sobre as águas. De mar se origina o nome de Maria 
que, entre os egípcios, era Ísis ou Lua, como Osíris era o Sol. E a própria imagem da Virgem Maria, cópia fiel das   antigas tradições, 
algumas vezes traz a lua sob os pés e outras sobre a cabeça, exatamente como os manuscritos egípcios e outros da mesma época 
nos apresentam a deusa Ísis. 

As hastes de milho servindo de teto do Templo, simbolizavam o Manu ou antes o ramo racial de que ele era o chefe, pois  é sabido que 
todos eles possuem seu “totem” e o  alimento que lhes é mais apropriado, 

Assim, os ários com o trigo, traziam o búfalo; os semitas com a tamareira, faziam-se acompanhar dos camelos; os povos do Anahuac 
aliavam ao milho, o coiote. O “totem” do nosso silvícola  é a anta e seu principal alimento a mandioca. 

Assim, o Inca tinha por  “totem” a Lhama e pôr alimento o milho que aliás era o mesmo povo Anuahuac. 
4 “Direitos do Manu”, como se diz nas escrituras sagradas do Oriente. O mesmo Moisés os tinha para com o povo que ele conduzia à 
Terra Prometida, como responsável perante a Lei dos destinos do referido povo. Pôr isso vem do Monte Sinai trazendo os Dez 
Mandamentos ou Leis que  deviam regular aqueles a quem ele servia,  ao mesmo tempo, de Guia e Instrutor. 

Todos esse  “mandamentos”, fundamentalmente semelhantes, procedem do Manu Maior ou seja do dirigente da nossa raça mais 
conhecido, naquelas escrituras, pelo nome de Vaisvávata. Os códigos de todas as Nações são vazados nos mesmos princípios, pois 
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Não  se  pode falar no País dos Incas sem mencionar as ruínas de Manchu-Pichú 
descobertas pelos arqueólogos americanos no começo de 1900. Situadas sobre as 
montanhas, a nordeste de Cuzco, em um “canon” banhado pelo rio Urubamba, as 
construções daquela antiga cidade-fortaleza, representam uma das maiores maravilhas 
do Novo Mundo. Sobre a rochosa cordilheira onde ainda são vistos terraços de pedra 
lavrada e ruínas graníticas de Templos, encontra-se a morada de um povo misterioso de 
quem os Incas descendem. 

Encontram-se essas ruínas em uma das pontas do monte Manchu - Pichú do  qual 
tomaram o nome. Quando foram redescobertas – pois, a sua existência já fora vagamente 
mencionada no passado – estavam em grande parte sepultas sob a grande cordilheira. 

Deixemos de parte séculos sem  conta de opressão, de guerras civis e de lutas 
tremendas por sua independência, e cheguemos ao Peru de hoje. 

A que país se assemelha este vasto centro que já foi um império pré colombiano e, 
como tal, incluía em suas próprias fronteiras a maior parte da Bolívia atual? 

A terra em que a prodigiosa civilização dos Incas floresceu e se  extinguiu, 
chamou-se: O TETO DA AMÉRICA MERIDIONAL, já que o teto do mundo inteiro é o 
TIBET. O nome dados pelos antigos a esse rincão da América e sua configuração 
topográfica que levou os atuais habitantes a falar no Peru  central como de La Sierra, 
nenhuma dúvida nos deixam sobre sai identidade com as terras tibetanas. 

 

Ilustração: 

Legenda:  
Ruínas de Manchu-Pichú 

 
Entre os principais maciços montanhosos dos Andes há desfiladeiros profundos e 

íngremes, cavados pelas águas dos numerosos rios que vão desembocar no grande 
Amazonas. 

 

Ilustração: 

Legenda: 

Lhamas  pastando. 

 
A paisagem é monótona e estéril. Sobre aqueles planaltos, rodeados de picos 

nevoentos, batidos pôr ventos ásperos, não existe outra vegetação a não ser a erva  
“ichu” e algumas áridas pastagens chamadas  “llamas” , donde o nome dos animais aí 
criados. 

Apenas nas aldeias mais bem situadas daquelas enormes extensões sem o menor 
arbusto (as árvores são raras no Peru ), o solo dá algumas minguadas colheitas de 
batatas. As tentativas de cultivo agrário são feitas, quase que exclusivamente, nos estritos 

                                                                                                                                                                                        
não há um só  que deixe de condenar o roubo, o assassínio, o adultério, etc., etc., instituindo penalidades destinadas à  repressão 
desses crimes. 

Quanto a dizer-se que eles “personificavam o Sol”, vemos por exemplo, no Egito, Amenophis IV ou Kunaton “o amado de seu Pai 
Aton”, o Sol, representar o referido astro a quem ele mesmo homenageava por meio de versos  e oferendas de toda a sorte. Tal 
símbolo se encontra, ainda, representado, quer na auréola que circunda a fronte de Moisés ao descer da Montanha Sagrada “depois 
de haver contemplado a Luz face a face”, significando, neste caso, o Fogo Fohat, quer na  “sarça ardente” com a  significação do Fogo 
Kundalini manifestado no seio da Terra. Temos assim dois sóis ou duas manifestações da própria divindade, pois que o terceiro o é 
pela face da Terra 

Aproveitemos esta anotação para publicarmos interessante quadro da ÚLTIMA DINASTIA INCÁICA que faz parte de diversos 
manuscritos peruanos, dentre eles “”Leyendas incaicas de autoria de Juan E.  Durand: VIDE QUADRO NA PÁG. 05. 
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vales por onde passam os rios, porque, devido à sua grande profundidade, o clima é aí 
quase tropical. 

 

 

 

 

 
 
 

QUADRO REFERENTE À NOTA Nº 4  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ilustração: 

Legenda: 

A colheita das batatas. 

 

É particularmente interessante saber que os índios, habitantes desse planalto, 
descendem mais diretamente do que os de qualquer outra tribo, dos  antigos Incas. Na 
província do lago Titicaca, na Bolívia, são ainda chamados “Aymarás”; mas, no Peru, os 
índios das  montanhas o são de Quíchuas.  Morenos na sua maioria, os Quíchuas tem  o 
cabelo liso e preto, como a maior parte das tribos do Brasil, que foram  entroncamento, 
embora distante, com os índios daquelas regiões. O corpo baixo e largo recorda o dos 
esquimós. São, entretanto, resistentes às fadigas. Habituados de geração em geração a 
carregar fardos pesados, possuem os músculos das costas e das espáduas muito 
desenvolvidos. Os braços, porém, não são fortes. A debilidade destes órgãos constitui 
mesmo uma das suas características. 

No que diz respeito ao temperamento, os Quíchuas dos planaltos dos Andes 
assemelham-se aos montanheses dos outros países. Taciturnos, muitas vezes 
melancólicos, tem uma fisionomia tão expressiva que, embora, não denunciando muita 
inteligência, denotam um princípio investigador ou uma grande perspicácia para a nítida e 
perfeita compreensão das coisas. Suas fisionomias mais aprecem verdadeira máscaras 
sob as quais se acham os rostos evoluídos de uma raça desconhecida... 

KOSCO 
ou Cuzco

SAYAS
ou Barros

Collcam-Pata
Toco-Cachi
Piccho-cay

Munay-Senka
Quili-Pata
Chaquill-Chaca

Huaca-Punco
Kayan-Cachi
Puma-Curcu
Puma Chupan

Karmin-cay
Limac-Tampu
Cántur-Pata

Chima
Ráurac
Háhuac

Usca-Urma
Apuc-Mayta
Wilca-Quirau

Aucac
Sósoc
Iñaca
Hatun-Iñaca

Kápac-Túpa
Tumi-Pampa
Huáyac

Huaco
Chimpu
Wuarqui

Ichi-Urma
Káhuac
Cusi-Chimpu

Ipa-Huarco
Kayan
Ipa-Huarcu
Anac-Huarcu

Chimpu-Occlo
Pahua-Occlo
Cántar-Chuqui

Mama-Coya
     “    -Kora
     “    -Chahua

     “    -Cuca
     “    -Kori Illpay
     “    -Micay

     “    -Chicya
     “    -Runtu-Kayan
     “    -Ipa-Huarcu
     “    -Anac-Huarcu

     “    -Chimpu-Occlo
     “    -Pahua-Ocillo
     “    -Chuqui-Llantu

I     - Manco-Capac
II    -Sinchi-Roca
III   -Lloque-Yupanqui

IV   -Mayta-Capac
V    -Capac-Yupanqui
VI   -Inca-Roca

VII  -Yáhuar-Huákac
VIII -Wira-Kocha
IX   -Inca-Yupanqui
X    -Pacha-Cútic

XI   -Túpac-Yupanqui
XII  -Huayna-Kapac
XIII -Cusi-Huáscar

PENACAS
ou Famílias

Nomes antes
de reinarem

Nomes com
que reinaram

Nomes de
Incas

AILLOS
ou Linhagens

NUSTAS 
ou Princesas

COYAS 
ou Imperatrizes

INCAS
ou Imperadores
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Todavia o Quíchua é um “companheiro bastante simpático” segundo a opinião dos 
viajantes que atravessam aquelas regiões. Merece esta lisonjeira referência ao fato de ser 
paciente, industrioso , sensato e geralmente alheio à petulância e à arrogância. 

São inúmeras as cidades antigas hoje cobertas  por verdadeiros escombros. 
Esqueceram-nas os homens, mas procuram descobri-las os  arqueólogos. 

As narrações desses descobridores, embora mui longe de expressarem a verdade, 
constituem um capítulo de grande interesse no valioso livro dos conhecimentos 
científicos. 

 
Ilustração: 

Legenda: 

Descendente dos Incas. 

 

Através destas colunas, teremos a oportunidade de refrescar a memória dos que 
nos lerem, lembrando-lhes as mais notáveis descobertas realizadas na América e em 
outras partes do mundo. 

Podemos afirmar que  apenas  uma insignificante parte dos tesouros perdidos 
volveu à luz do dia.  Tão vultosos são  eles que impossível nos seria avaliá-los num 
simples estudo como este. 

Basta dizer que, na região de que  estamos tratando, floresceram povos durante 
muitos milênios. Suas energias desenvolveram-se pelo mundo, embora dentro da limitada 
periferia e manifestaram-se em diversas atividades: artísticas, industriais, guerreiras e 
arquitetônicas. 

O estudo destas últimas, principalmente, nos podem dar uma segura indicação do 
grau de cultura alcançado,  visto que, para a execução de tantos e tão colossais 

 
Ilustração: 

Legenda: 

Descendente dos Incas 

 
Empreendimentos, mister se faz a coordenação de prodigiosos esforços 

individuais, além de exigirem a existência de uma comunidade possuidora de certa 
importância material, cultural e demográfica. 

As descobertas arqueológicas e  comprovações históricas levadas a efeito pôr 
pacientes e corajosos sábios de diversos países, concorreram para que se  fizessem 
profundas explorações no remoto passado da humanidade.  

E é curioso poder-se verificar a existência de  raças tão civilizadas de parceria com 
as mais primitivas, se é que 6.000 anos antes de J.C. represente alguma coisa diante da 
imensidade de anos que pesam sobre a existência do mundo. As  condições de vida, em 
geral, mudaram enormemente durante os últimos oito milênios; subsistem, porém, ainda, 
tribos e povos atrasados, cujo modo de  viver em nada se modificou, por falta de 
progresso, desde a época dos grandes reinos mesopotâmicos. 

Naqueles remotos tempos habitavam tribos neolíticas nas América, Europa, Ásia, 
África e Oceania. No âmbito selvagem de semelhantes povos persistiam, entretanto, 
verdadeiros oásis formados por outros  povos de maior cultura e inteligência que, como 
nossos antepassados, constituíam, então, uma minoria. Mas como a levedura, 
penetraram os estratos humanos através de interpretações, se assim se pode dizer, de 
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ramas e famílias raciais, todas elas, grandes e pequenas, possuidoras de Guias (ou 
Manus) capazes de se infiltrarem com suas gentes, nos momentos cíclicos coordenados 
pela própria Lei da Evolução, onde quer que fossem, reclamados. 

Os homens de ciência não estão de acordo  com a idade que se deve assinalar às 
civilizações americanas. Nota-se mesmo entre eles uma certa tendência (idéias 
preconcebidas pôr falta  de conhecimentos mais elevados...) em só admitir em outras 
regiões do mundo notadamente nas regiões asiáticas. No  entanto, Posnasky, por 
exemplo, afirma que a famosa cidade pré-incaica do altiplano boliviano. Tiahuanaco, foi 
construída há perto de 13.000 anos. O sábio professor baseia seus cálculos cronológicos, 
na orientação astronômica dada pelos fundadores às entradas do templo maior, método 
aliás seguido  pelos construtores das pirâmides do Egito. 

É indiscutível a grande antigüidade dessas ruínas. Os incas encontraram a região 
abandonada quando aí chegaram pela primeira vez. Do grande povo construtor que antes 
deles tinham  ocupado a região, nenhum vestígio ficou entre os raros habitantes dos seus 
arredores. As condições climáticas e mesmo a configuração topográfica da meseta  do 
lago Titicaca, provavelmente sofreram grandes modificações no correr dos tempos, visto 
os degraus da escadaria de pedra ultimamente descobertos no muro que olha de frente o 
lago e que deviam Ter sido usados pelos habitantes de Tiahuanaca para descer até  às 
margens do mesmo lago, se acharem  atualmente afastados desse um número 
considerável de milhas. 

A referida cidade, que ocupa uma  grande superfície, foi planejada e construída por 
arquitetos de incomparável capacidade. 

Os colossais monolitos empregados são de enormes dimensões: um deles mede, 
aproximadamente, 12 metros de  comprimento e mais de dois de largura pesando 170 
toneladas. Com muita propriedade, diz Clements R. Maskham no  seu livro “Los Incas del 
Peru” (versão castelhana por M. Beltroy):” A condução e colocação de tais monolitos em 
semelhante lugar faz supor uma grande população, um governo regular e, desde logo, o 
cultivo da terra em grande escala, além da organização de uma chefia ativa e inteligente 
encarregada do transporte dos abastecimentos e sua distribuição entre os respectivos 
trabalhadores. Deve ter sido um regime que uniu o gênio e a destreza, ao poder e à 
capacidade administrativa. Depois da gigantesca dimensão das pedras, o que mais 
surpreende é a sua magnífica escultura. A complexidade e simetria do debuxo e da 
ornamentação, demonstra grandes conhecimentos artísticos por parte daqueles que 
tiveram a seu cargo a realização de tão maravilhoso trabalho”. 

Que teria acontecido aquele povo imperial cuja permanência em semelhante região 
não podia ser curta, mesmo porque uma raça nômade não constrói tão maravilhosas 
obras arquitetônicas? 

Sir Markham acredita em uma possível elevação da zona andina como fator 
decisivo do afastamento da raça tiahuanacana. Para apoiar a sua tese, cita o 
descobrimento de ossos de mastodonte na região de  Ulluma, na Bolívia, situada a 13.000 
pés acima do nível do mar. 

Tal animal não pode viver em semelhantes altitudes. Os esqueletos gigantescos 
sepultos nas paredes das quebradas dos desertos de Tarapacá e pertencentes a 
mamíferos que só habitam as selvas frondosas, são outras tantas provas de Ter havido 
uma profunda mudança de clima. Os desertos em que se encontram os restos dos 
tamanduás, deviam ter sido, anteriormente, zonas úmidas e férteis cobertas pôr espessos 
bosques. 

Quando a cordilheira era mais baixa do que agora, os ventos alísios chegaram a 
semelhante lugar deixando a sua umidade na faixa costeira. Quando os mastodontes 
viviam um Ulloma e os  tamanduás em Tarapacá, os Andes, em seu lento ressurgimento, 
estariam a dois ou três mil pés mais abaixo do que hoje; o milho cresceria, então, nas 
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proximidades do lago Titicaca  e a paragem das ruínas de Tiahuanaco poderia sustentar a 
numerosa população que construiu aquela ciclópica cidade. 

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

A procedência dos Incas, sucessores doutros povos de procedência ainda mais 
enigmática, não é muito clara, não obstante sua alta cultura e o íntimo contato com os 
conquistadores espanhóis, Sir Clements Markham trata mui detalhadamente dos mitos de 
Paccari-Tempu ou  a Pousada da Aurora, e de Tampu-Tocco, como a Serra das Três 
Cavernas, melhor dito , embocaduras, chamadas: Maras, Sutic  e Ceapac. “A lenda 
refere como da embocadura de  Maras saiu uma tribo que levava o mesmo nome, e da 
de Sutic uma outra denominada Tampu. Da do centro, saíram, por sua vez, quatro 
augustas personagens com os títulos de Ayar, nome que  se dá a diversos monarcas 
primitivos e que se chamavam: Manco, o príncipe; Auca, o Ayar guerreiro e jovial; Cachi, 
o Ayar sal e Uchu, o Ayar pimenta. Estes monarcas vieram acompanhados por suas 
esposas. Reuniram em torno de si forças consideráveis em contar as duas tribos que 
saíram das embocaduras Maras e Tampu, da Serra do Tampu-Tacco. Sob suas 
bandeiras se alistaram mais outras oito aillus ou linhagens cujos nomes conserva a 
lenda”. 5 

 

Ilustração: 

Legenda: 
Vestígios da civilização pré-incaica. 

 
A expedição arqueológica da Universidade de Yale e da Sociedade Geográfica dos 

Estados Unidos que, em 1911 e 1912, explorou grande parte do Peru sob a direção de 
                                                        
5 Tudo isso vem demonstrar a existência de um País subterrâneo a que se referem  as tradições de todos os povos, embora a ciência 
oficial,  manifestada por férreos preconceitos e deficientíssimos conhecimentos, jamais o possa admitir. Breve lhe será dada uma prova 
concludente. O receio de não aumentar a propensão de nos considerarem “fantasias”, impede-nos de dizer quando e  como essa prova 
virá à luz do dia... 

O leitor interessado por restes assuntos encontrará a páginas 172, 196 e outras, da nossa obra  “O Verdadeiro Caminho da 
Iniciação”, farta messe de referências a esse assunto, capazes talvez de lhe abalar as convicções se elas forem contrárias às nossas. 

Por hoje diremos apenas que, semelhante País subterrâneo, é conhecido por vários nomes, sobressaindo entre  todos o de 
AGARTHA, muito citado nas obras de Saint-Yves dÁlveydre, principalmente em sua obras La Mission des Julfs e La Mission de  
l’Europe dans l’Inde. 

É a mesma Asgardi ou a “cidade dos 12 Ases”, segundo os Edas escandinavos ou o País subterrâneo de Asar dos povos da 
Mesopotâmia.  É o País do Amenti a que se refere o Livro da Santa Morada por outros chamado Livro do Mortos até hoje tão mal 
compreendido por quantos famosos ocultistas  ousaram comentá-lo. É ainda, o das 7 Pétalas, descrito pôr Parashara a Maitréia no 
Vishnú-Purana ou dos Sete Reis de EDOM. Éden ou Paraíso Terreal. È, para os tibetanos-mongólicos, a Cidade de Erdemi; para a 
mitologia grega os Campos  Elíseos, o Tártaro ou os Hades; para os antigos mexicanos a Cidade de Tula ou Tulan; para os bardos 
celtas a Terra do Mistério, cantada por O´ Hering. É o famoso Montsalvat das tradições do Santo Graal e do ciclo astúrico, das quais se 
serviu o genial Wagner para as suas monumentais peças teatrais LOHENGRIN e PARSIFAL. É a Terra de Chivin ou “Cidade das 13 
Serpentes”; o Fu-sang das tradições chinesas;  “O Mundo Subterrâneo que fica na raiz dos céus” segundo o Votan tsental: o País dos  
Calcas, Calcis, Kalkis ou a famosa  Cólchida para onde se dirigiam os Argonautas. 

Na literatura inca se fala de famoso falcão, companheiro inseparável de  Manco-Capac, imperador da última dinastia. Esta ave se 
chamava Indi e era venerada e temida por todos  da sua raça. Viera certamente desses “mundos subterrâneos”. Com ela conversava o 
imperador ou, antes, dela recebia conselhos, pois, de oráculo era a função desse pássaro. 

Diz-se que na Atlântida os sacerdotes conversavam com certas “tartarugas” que lhes serviam de verdadeiros oráculos. Talvez daí 
tivesse saído o simbolismo do “mundo carregado por enorme tartaruga”, simbolismo que outras tradições substituíram por Atlas, como 
castigo por ter dados causa à queda da Atlântida. 

É corrente em certos povos a tradição dos “cem  sábios chineses” que, de cem em cem anos, se encontravam para discutir o que,  
durante aquele tempo, tinham aprendido e cada um tinha escrito no casco duma tartaruga sagrada vivendo à margem de misteriosos 
lago ... 

Faz parte, ainda, das tradições incas, o amor de famoso pastor chamado Acoya-Napa, o “portador da chama”, por uma das   “duas 
filhas do Sol” ou seja a mais velha, cujo nome era Chuquillanto. Depois de várias peripécias, acabam pôr ser transportados em  sonho 
para o alto duma serra donde contemplam o povo Calca e onde são “transformados em duas estátuas de pedra”. Tal serra é chamada 
até hoje de Pitu-Siray ou dos Gêmeos, à guisa de Castor e Pollux, Romulus e Remulus e outros tantos de que falam tantas tradições 
espalhadas pelo mundo.  

Entre nós temos os Dois Irmãos, nome lendário dado a duas elevadas projeções  graníticas que se vêem  distintamente nas 
proximidades da Pedra da Gávea. E a própria “Pedra da Gávea”, pelo que sabemos... não deixa de possuir seus mistérios talvez –   
quem sabe? – muito relacionados com os mundos agartinos... 
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Hiram Bingham, fez uma inesperada descoberta que modificou por completo o conceito 
da lenda precedente, colocando-a sobre uma base mais firme. 

 
Ilustração: 

Legenda: 

Paisagem andina 

 
Não é a primeira vez na História que os arqueólogos confirmam algumas –  

infelizmente bem poucas – das valiosas referências às tradições de um dos mais 
misteriosos povos que o mundo conheceu. 

Em 1911, quando Bingham se ocupava em encontrar Vitcos, última capital dos 
Incas, chegou ao rio e vale de Urubamba onde estão situadas magníficas ruínas dos 
tempos pré-colombianos. O rio corre entre elevadas e inacessíveis montanhas.  

Razão de os exploradores terem de seguir uma trilha estreita no fundo do vale. Ao 
cabo de seis dias de penosas buscas, encontraram uma pequena plantação, 
Mandorpampa (sítio ou fazenda), e,  por indicação do seu proprietário, realizaram uma 
excursão certa parte mais alta coberta de árvores e duma espécie de vegetação cerrada e 
espessa. 

O explorador pode divulgar, entre a flora túmida, muita ruínas de maravilhosa 
construção o que lhe fez crer “ter encontrado uma das mais importantes cidades 
incáicas”. Ao ser afastada toda aquela vegetação, a cidade revelou-se tal como tinha sido 
há muitos séculos. Os tetos de madeira e de palha, como é  natural, haviam 
desaparecido. Os muros, entretanto, se elevaram garbosos como na época em que a 
cidade foi abandonada por seus habitantes. 

Para onde foram eles? Ninguém sabe .... 

Sir  Bingham afirma que Manchu-Pichú é, de fato, a legendária Tampu-Tocco 
donde saíram os principais incas para conquistar o altiplano e, sendo assim, temos  aí a 
resposta aquela pergunta: voltaram para o lugar donde tinham saída. Dá razão a esta 
suposição estar a cidade distante de Cuzco a cavaleiro duma montanha de difícil acesso 
formando como que uma espécie de muralha na qual se abrem três grandes 
embocaduras (outra resposta à pergunta acima formulada...) a que o vulgo prefere 
chamar de janelas, algo mui raro na arquitetura peruana. 

É mais do que notável a preocupação dos nativos em desorientar os espanhóis 
quando estes os interpelavam a respeito da “cidade legendária”, indicando-lhes a aldeia 
de Piccaritampu, situada a um dia de viagem de Cuzco, no vale de Apurimac. 

A  “cidade incaica do conto de fadas” deve, ser pois, Manchu-Pichú, perigosamente 
colocada a muitos milhares de pés acima do vale de Urubamba e do rio do mesmo nome 
que a envolve e protege por três lados (tal como se fora outra Shamballah ou “Ilha 
Imperecível...”). 

 

Ilustração: foto 

 

Legenda:  

A velha capital dos Incas 

 

As mais belas regiões da Suíça, da Itália, da Grécia, etc. não são mais que 
diminutas paisagens ao lado dos soberbos quadros da gigantesca natureza dos Andes. 
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Os cumes do Pichincha, Cotipacsi, Huncaran, Rondoni, Pasço, Ausangato, Poto, 
Sorata, Illimani, Sajama, Potosi, Atacama, Aconcanhu e Tupungatom unidos por um só 
cordão de ANTI  e de neve, dão origem aos mais fabulosos minerais e aos maiores rios 
do Universo. 

A variedade de suas paisagens é admirada nos saltos bruscos, nas  gargantas 
profundas, nos vulcões de areia e cinza, nos lagos de sal e de petróleo, nos inamovíveis 
gigantes de neve e em todo o conjunto fantástico de  contrastes naturais, desde o 
Tequendama, Caymba e Tunguragua até o Audangato, Huaynaputina e Atupungato. 

Os incas possuíam, sem dúvida, um grande  sentido artístico e estético. E poucas 
cidades no mundo podem vangloriar-se de um panorama tão formoso e tão esplendido 
como o que possuíam diante de seus olhos os antigos habitante de Manchu-Pichú. 
Nenhuma paisagem do mundo seria capaz de inspirar pensamentos mais altos e preparar 
a  alma para as grandes realizações do futuro de nosso continente, como a dos Andes 
peruanos. 

E tais realizações, com efeito, se deram. 6 

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

“Os cantos populares são a voz vivente 

dos povos e da humanidade mesma”. – Herder. 

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

 

SÃO THOMÉ DAS LETRAS 
JEROGLIFOS 

 
Oggi soprattutto che l’attenzione dei dotti é rivolta con  particolare ardore 

alle antichitá bibliche, chi non vede qual grande impulso possano ricevere queste 
ricerche dallo studio dell’antica scrittura dell ‘Egito, che com l’Assiria forma le due 
nazioni che ebbero cogli avvenimenti della storia del popolo di Dio maggior intimitá 
– (Rossi) 

 

 
Quando no princípio do século passado, Champollion 7 encontrou na pedra de 

Rosetta a chave de suas escrituras hieroglíficas, foi descoberto um mundo até então 
indevassável pelos mais arrojados conquistadores da história humana. 
                                                        
6 Referia-se o Autor ao movimento cíclico em que estamos empenhados, para não dizer, desde logo, aquele de que a  S.T.B. é o 
núcleo central, como verdadeiro Santuário onde se conservam as Brasas de Agni, o Fogo Sagrado. 

Tudo mais está respondido nessa “cadeia espiritual cujos elos são representados por todos os povos do continente americano”   como 
vimos apregoando há longos 16 anos, e que se consolidaram, ainda mais,  no brilhante sucesso alcançado na conferência de Havana. 

Não há como repetir: A América é dos americanos! Tudo nos une, nada nos separa! Até chegar  o grande Dia em que raiar a 
verdadeira Paz entre todos os Povos da Terra,como filhos que todos são do mesmo   Pai Comum! 

Manchu-Pichú; Roncador! Irmãos Gêmeos Espirituais, embora tão distantes um do outro! Tal como SRINAGAR para S.LOURENÇO, 
em pólos diferentes; no Oriente, um; no Ocidente, o outro! 
7 Assim nos fala Vivaldo Lima, no prefácio da obra de Bernardo Ramos: “Foram as inscrições encontradas em Persépolis e Behistum, 
que serviram de ponto de partida às primeiras investigações. 

Quando Pietro della Valle publicou, em 1621, cinco sinais de inscrições que havia descoberto nesses lugares, supôs , com razão, que 
deveriam ser lidos da esquerda para a direita. Tempos depois, em 1674, coube a glória a João Cherdin  de Ter copiado uma inscrição 
completa,  quando fez uma viagem à Pérsia e a outras regiões do Oriente”. 

Não tardaram, porém, os incrédulos Thomaz Hyde e De Caylus, para combater a nova ciência que vinha surgindo. 

Carsten Niebuhr foi quem procurou interpretar as inscrições, copiando em 1765 as de Persépolis e reconhecendo que eram 
reproduzidas em três  escritas diferentes e que a primeira espécie devia ser alfabética. 

“Tempos depois,  Frederico Munter, em 1802, admitiu que a primeira espécie de escrita era alfabética, porém a Segunda silábica,  e a 
terceira ideográfica, tendo a sorte de acertar quanto às duas primeiras, mas não no que tange à última que é  ideográfica somente em 
uma menor parte e, na maior porção, silábica”. 



DDhhâârraannââ 
Data : nº  106  - de Outubro a Dezembro  de 1940  – ANO XV 

Redator  :  Henrique José de Souza 

 11 

Sob um clima de mistério, adverso e hostil à curiosidade dos pelejadores da ciência 
hierática, durante milênios os hieróglifos desafiaram a inteligência dos homens. Com o 
mesmo orgulho de imortalidade, desafiam ainda, e  sempre, todos os processos erosivos 
que, num prodígio de renovação, o tempo vai engenhando para apagar os vestígios das 
civilizações antigas. 

Foi Champollion quem descerrou a cortina que velava o cenário vetusto onde o Nilo 
fecundo escoa as águas tranqüilas e suas tradições maravilhosas. 

Como um prodigioso mágico, o arqueólogo francês, tocando a bagueta  genial de 
sua intuição os velhos temas perpetuados no granito, fê-los brilhar com todo o viço das 
primeiras impressões: – as imagens tomaram  vida, as  inscrições reanimaram-se, as 
figuras  hieroglíficas movimentaram-se para  contar-nos, após um silêncio nascido com a 
morte de um povo, a glória contemporânea de sua vida religiosa e feliz. 

Surgiu, então, em todo esplendor dinâmico,  a  dinastia solar de Kunaton, 
particularizada nos mínimos detalhes e  nas vitórias máximas; apareceu, aureoladas na 
luz de Osíris,  a configuração  excelsa do Templo de Saís, onde os hierofantes 
sacrificaram. E seus textos  foram traduzidos. 

Descobriu-se, coleando nas sombras da magia tenebrosa, o dragão aterrador que 
levou Tut-Ank-Amon em suas garras poderosas até os confins da escuridão cósmica. E o 
sofrimento humano foi descrito. 

Assim, a decifração dos hieróglifos pode veicular o entendimento dos sábios a  
eras remotíssimas, fornecendo à História novos elementos em velhos ideogramas. 

                                                                                                                                                                                        
Silvestre de Sacy deu  o ponto de partida a George Grotefend que, por engenhosas deduções históricas, chegou a ler os nomes de 
Darão e Xerxes e ter, assim, uma chave de  decifração dos cuneiformes. Eugênio Burnof e Lassen obtiveram um alfabeto quase 
completo das inscrições trilingües de Persépolis. 

Oppert foi quem descobriu a origem dos caracteres cuneiformes, secundado posteriormente por Hinks, Fox Talbot, e Rawlinson. Mais 
adiante continua Vivaldo Lima: 

“Depois que o jesuíta Atanásio Kircher (1602-1680)” reuniu  muitos manuscritos da língua copta, obstando que se perdesse este  
idioma, a atenção dos cientistas se dirigiu para a parte da África ocupada pelo Egito”. 

Quando Pococke, Niebuhr e outros percorreram o Oriente, verificaram que  nas margens do Nilo, além das pirâmides, existiam também 
muitos monumentos antigos”. 

“George Zoega, em 1808, foi um continuador dos trabalhos de Kircher,  e, estudando as inscrições egípcias, notou que os nomes 
próprios  dos reis se distinguiam das outras palavras, por estarem insertos  em  uma espécie de enquadramento particular  ou 
cartucho”. 

“Os egípcios tiveram uma  escrita hieroglifica  usada pelos sacerdotes e pelas pessoas iniciadas, mas, para  os costumes da vida 
corrente e nas obras literárias, empregaram um cursivo derivado dos hieróglifos a que modernamente se nomeou hierático. 

A fim de facilitarem as transações  comerciais, os caracteres se foram reduzindo e diminuindo de número e  de tamanho, formando 
uma nova e terceira espécie de escrita que se chamou sistema demótico ou popular. O sistema hieroglífico era considerado misterioso 
e indecifrável”. 

 “Quando Napoleão Bonaparte realizou a sua expedição ao Egito (1789-1799), a atenção dos sábios, que o acompanharam, se dirigiu 
para os monumentos antigos daquela região”. 

“Em  1799, o tenente de artilharia Bouchard, ao estabelecer o forte de S. Julião, em Rosetta, encontrou uma pedra com uma inscrição 
bilingüe”. 

Jorge Ebers descreveu a pedra. 

“As investigações da pedra de Rosetta ficaram melhor esclarecidas depois da descoberta de uma inscrição bilingüe no soco de um 
obelisco encontrado na ilha de Philae, onde se topava o nome de Cleópatra, repetido várias vezes e correspondendo ao mesmo 
número de grupos hieroglíficos enquadrados. Foi o ponto de partida para João Champollion encontrar a chave de suas decifrações”. 

“Antes dele, Thomas Young  (1814-1818)já havia descoberto o valor  exato de cinco caracteres, mas, conforme diz Maspero, suas 
idéias eram justas porém seu método imperfeito; ele entrevia a terra da promissão sem lá poder entrar”. 

“Young, no afirmar, de Oliveira Martins, tinha já, antes de Champollion, separado mecanicamente os grupos de que se compunham o 
texto hieroglífico e o texto demótico da  inscrição de Rosetta, chegando assim ao convencimento de que os hieróglifos eram sinais de 
idéias, não chegando a reconhecer que eram também sinais de sons”. 

“Foi Champollion quem resolveu este problema, conseguindo a demonstração completa do valor fonético dos hieróglifos e da 
existência, no  egípcio, de muitas frases e de bastantes  formas gramaticais da língua copta, na qual ele estava preparado por um sério 
estudo. Foi Champollion, portanto, o verdadeiro fundador da egiptologia”. 

“Esta grande  sábio, que morreu aos 42 anos e imortalizou o seu nome com as decifrações hieroglíficas, publicou um compêndio  do 
sistema hieroglífico e compôs o seu Dicionário egípcio em língua hieroglífica e a sua gramática egípcia, tendo tido estes dois últimos 
publicação póstuma”. 

“Depois dele, muitas gerações de egiptólogos lhe sucederam, alargando, mais e mais, a amplitude da nova ciência de que foi 
Champollion o inexcedível  fundador”. 
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A arqueologia firmou-se em dados concretos.  É a biologia do passado; a 
experiência do futuro. 

E, à medida que as chaves hieroglíficas, manejadas por Chompollion, abriam as 
portas dos séculos em fora, os segredos se lhes foram desvendando, e desvanecendo os 
mistérios. 

Hoje, muito embora nos consideremos ainda ignorantes em face do que há pôr 
estudar, estamos convencidos de  que avançamos galhardamente, em cem anos de 
pesquisas, mais de quatro  milênios de civilização. 

 

AS INSCRIÇÕES RUPESTRES DO BRASIL 

Os progressos da egiptologia, e concomitantemente  da assiriologia , chamaram a 
atenção dos etnólogos  de todo o mundo, interessados que estão, ontem como sempre, 
nos problemas da evolução da humanidade. 

O Brasil, país de larga extensão e de variado clima, com suas riquezas lendárias, 
bem poderia ter sido visitado pelos afoitos navegadores que se fizeram ao largo, 
transpondo as colunas de Hércules, em busca da “Pancaja” de Sículo, da “Merópida” de 
Teopompo, e,  mesmo mais tarde, em visita às “Ilhas Afortunadas”. 

Bernardo Ramos, modesto numismata patrício, admitindo essa hipótese, que 
amadurecera  em longos anos de labor incansável , deu mãos à tarefa, e,  num esforço 
paciente de investigador meticuloso, colecionou todos os sinais petroglíficos insculpidos 
nas rochas de nossa Pátria pela mão do incursionista ousado e corajoso. 

Ao fim da vida, viu premiada sua obra que a Imprensa Nacional publicou sob o 
título de “Inscrições e Tradições da América Pré-histórica, especialmente do Brasil”, da 
qual se espera o segundo volume. 

De numismata e iconologistas, cabedal  enriquecido com as  viagens feitas na 
Grécia, no Egito e na Síria, passou pósteros como arqueólogo e epigrafista. 

Seu livro é uma consagração do trabalho ritmado  e progressivo, e a mais acurada 
catalogação dos fatos pré-históricos desta terra que ele conheceu no mais íntimo desvão, 
batendo-a de Norte a Sul, sob o rigor da soalheira impiedosa ou do aguaceiro fustigante. 

Não abandonando a hipótese também plausível, que nos apraz  o defendê-la, de 
que seja o Brasil um remanescente da “Atlântida”, como iremos apreciar no capítulo 4º   
deste pequeno ensaio, pretendemos agora tratar de certas inscrições, signos hierogramas 
e símbolos epigráficos existentes em “São Tomé das Letras”, conforme prometemos no 
número anterior desta revista  cultural  8  . 

 

O PERIGO DAS CONCLUSÕES INADVERTIDAS 

Dificilmente se poderia encontrar no domínio do conhecimento humano, ciência tão 
favorável às mistificações, como a de que nos ocupamos no presente estudo. 

As inscrições em geral, não sendo obra de ontem, tem sofrido vicissitudes e 
influências diversas. Os ideogramas,  as linhas, os contornos perdem muitas vezes sua 
fisionomia primitiva,  alterando profundamente o sentido de certas interpretações. 

                                                        
8 Provado que seja o Brasil um remanescente do continente atlanteano, mediante os estudos  insuspeitos  da ciência acadêmica, 
decorrerá como conseqüência lógica que os símbolos de S. Tomé das Letras, e outros  algures, podem expressar uma escrita dos 
próprios atlantes. Neste caso, comparando-se as várias inscrições congêneres, chegar-se-á   a concluir, pela interpretação puramente 
filológica, que os étimos principais da linguagem dos habitantes da Atlântida se tenham imiscuído nos idiomas nativos de nosso 
continente, de parceria com os dos povos advenas. 

Assim, um novo  aspecto histórico se delinearia para esclarecer-se, de maneira progressiva, os diversos mistérios que ainda perduram 
sobre as questões referentes à antigüidade e à civilização das raças pré-colombianas. 
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Ademais, por aguda que seja a visão do observador, muitas formas resistem ainda 
a esta espécie de dissecção, e muitas outras há de que não se deu conta senão de um 
modo conjecturável. 

Mistificações existem, afora as intencionais, que assombram pela série de relações 
de ordem puramente filológica, que se afundam ao infinito. E  um abuso se implanta no 
plano das investigações, porque se alarga analogicamente o conceito de que tal ciência 
“s’adresse à  l’ imagination  de l’ homme plutôt qu’à  raison”. 

O primeiro problema que se depara ao estudioso é, pois, decisivo: – saber se tal  
ou qual inscrição, eternizada num determinado bloco de pedra, tem a legitimidade 
irrefragável de um aparecimento consciente, oriunda de uma civilização arcáica. 

 

Ilustração: foto 

Legenda:  
Inscrições rupestres do interior brasileiro (da coleção do Instituto Histórico) 

 
Isto posto, resta conhecer também se a inscrição possui um sentido local ou se não 

é apenas uma resposta a roteiros de outras paragens, de outros povos, de outros países, 
visto que as migrações devem ser levadas em conta, com todas as suas modalidades 
circunstanciais e todas as suas inflexões geográficas. 

 
Ilustração: foto 

Legenda: 

Litoglifos dos rochedos dos Arvoredos (da coleção do Instituto Histórico) 

 
Emitir opinião aparentemente segura em frente de um complexo emaranhado de  

de linhas, pontos, figuras, riscos e imagens cobertas de limo e de séculos, é arte 
perigosa. Perigosa e prejudicial, pois além de outras conseqüências reverbativas, leva o 
descrédito aos arraiais dos bem intencionados. 

Pode-se, contudo, estabelecer uma perquirição criteriosa, baseada em ilações 
legítimas, que levem em sua honestidade pelo menos um incentivo para se prosseguir, 
perseverar, insistir, até chegar-se a conclusões definitivas. 

 
A OPINIÃO DE ALGUNS INVESTIGADORES PATRÍCIOS 

Não é pequeno o número dos sábios que, dando-se ao afã de arrancar segredos 
aos petroglifos, se capacitaram da enorme riqueza pré-histórica americana. 

Arturo Capdavilla, em “Los hijos del Sol” (pág. 14), relaciona esses estudos com  o 
continente submerso: – De todas as hipóteses formuladas para estabelecer a procedência 
do homem americano, uma há singularmente  interessante: a de sua origem atlante. Não 
só tem ela em seu abono a ilustre paternidade de Platão, como também cada vez mais 
assume flagrantes características de veracidade”. 

No Brasil, uma centena de pesquisadores tem auscultado o que há em matéria de 
inscrições feitas em blocos de pedra que se denominam itacoatiaras,  litografias ,  
petroglifos, criptoglifos, pedras pintadas, letras do diabo, etc. E, quando mais não seja, 
trabalho notável já se fez, de catalogação sistemática dessas curiosidades do interior do 
país. 
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O futuro reserva, por certo grandes surpresas e incontáveis sucessos aos que, 
numa patriótica renúncia, penetram os sertões em busca de elementos que escampem os 
horizontes da arqueologia propriamente dita. 

Alfredo Brandão, estudioso de nossos litoglifos, em “A Escrita pré-histórica do 
Brasil”, defende a oportuna tese de que 

“Os signos pré-históricos do Brasil são os restos de uma escrita antiquíssima e 
universal, mãe de todos os sistemas atualmente existentes”. 

Há também os descrentes, como Luciano Jacques de Morais (Inscrições Rupestres 
do Brasil), que encaram as inscrições rupestres “como o resultado dos desportos ociosos 
de sucessivas gerações”. 

Como se vê, trata-se de uma conclusão apressada, superficial e ingênua. 

Existem, de outro modo, os crentes em demasia, como o padre d’Evreux, 
enxergando em todo o milagre  dos santos da igreja que andaram por esse mundo de 
Deus a fazer garatujas nas lages e a deixar marcas de pé no chão, com uma finalidade 
pouco religiosa e que não é explicada suasória ou satisfatoriamente. 

Quanto  ao que se diz respeito aos hieróglifos de São Tomé das Letras, convém 
notar-se que Hermes da Fonseca Filho os estudou de maneira  analítica, lembrando haver 
um grupo de caracteres que formam o corpo de um gato sem cabeça, chamando-nos a 
atenção para o fato de existir, não mui distante, no “Pico do Leão”, idêntico desenho, 
porém com a cabeça de leão, donde o pico  tirou o seu nome. 

Lembra, ainda, Fonseca Filho, que essas inscrições lapidares diferem de outras 
encontrada no Brasil, como as da Paraíba, porque não parecem representar, apenas, 
símbolos ideográficos, mas a escrita precisa de uma alfabeto qualquer, pela qual seus 
autores expressaram seus pensamentos. 

Recordando a analogia desses caracteres com os dos fenícios, hebreus e gregos, 
o Sr. Fonseca Filho admite a  origem pré-colombiana ou asteca   dos seus autores, além  
de sustentar que os habitantes da época das inscrições em  apreço, não eram 
“selvagens”, mas remanescentes de civilizações regressivas, o que é justificável em se 
aceitando a  Atlântida  como um continente há muito desaparecido da face da  terra. 

É notável também a página que Anibal Matos, na sua “Pré-história Brasileira”, nos 
oferece, atinente ao caso em questão: 

“Na Serra de São Tomé das Letras (Ayuruoca) foram copiados pela Comissão 
Geológica de Minas os glifos que ali se   encontram , e que também foram estudados pelo 
eminente historiador e geógrafo Barão Homem de Melo, que assim os descreve: 

“Copiei-a eu mesmo,  linha por linha e, chegando ao Rio, fi-la gravar pelo Sr. 
Pinheiro, então nosso primeiro xilógrafo. A inscrição na superfície lisa da rocha não é 
gravada mas traçada com tinta vermelha  9  , quase sangüínea : dois problemas insolúveis 
aqui se apresentam. 

A inscrição é antiquíssima como reza a tradição. Como se explica a persistência da 
tinta em que está escrita, resistindo a todos os estragos da destruição meteórica e 

                                                        
9 A cor vermelha, pela sua viveza e sua atribuição totêmica, é a preferida, e assim o foi sempre, desde tempos imemoriais, dos 
silvícolas brasileiros. Gilberto Freire, notável sociólogo patrício, faz interessante estudo a respeito dela, em seu livro “Casa Grande  e 
Senzala”. Na Atlântida, continente também conhecido pelo nome de “Terra Vermelha”  (País de Mú, Ruta, Cucha-Dwipa, etc.), essa cor 
entrava em quase  todas as manifestações ritualísticas ou festivas. 

A tauromáquia, divertimento iniciático atlanteano por excelência, tem como principais comparsas os “Capinhas vermelhas”, cujo papel 
é o de excitar a ira dos touyros na arena.  

Vermelha é uma das “gunas” ou qualidades da matéria, a que se denomina Tamas, no Oriente. 

Mar Vermelho é o mar tamásico (das paixões inferiores) atravessado pôr Moisés à frente de seu povo eleito, episódio bíblico 
interpretado, como tantos outros, ao pé da letra, quando de fato simboliza um dos mais altos ensinamentos iniciáticos. 
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pluvial? Qual o ingrediente empregado para poder obter esse resultado,  resistindo aos 
séculos? 

Quanto aos caracteres  traçados, vê-se em baixo desenhado um quadrúpede, 
talvez uma raposa; no centro , um instrumento em forma de pente; na linha do alto, à 
esquerda, talvez a figura rudimentar de um quadrúpede. Os outros caracteres não 
apresentam forma conhecida. Em outro rochedo, cerca de 100 metros distantes da Matriz, 
diz ainda o Barão Homem de Melo, encontra-se nitidamente desenhada a figura de um 
quadrúpede, quase como ampliação do que aparece na inscrição reproduzida por mim”. 

Parece-nos que não seria preciso, em face do que observou  Homem de Melo, 
discutir a legitimidade da s inscrições de que tratamos. 

 

HIPÓTESES POSSÍVEIS, SE NÃO  PROVÁVEIS 

Os habitantes de S. Thomé das Letras guardam a tradição de que, pelo menos 
desenhados, tem havido leões naquelas redondezas. E existe mesmo uma elevação 
abrupta, próxima ao lugarejo, a que se dá geralmente, como já mencionamos, o nome de 
“pico do Leão”. 

Alguém houve, em recuadas épocas do Brasil colônia, que propalara a parecença 
dos desenhos com o rei dos animais, sem o que o povo nunca poderia Ter cometido um 
erro palpável de comparação prosaica  10  . 

Dificilmente se reconhecerá, entretanto,  no desenho das lajes de S. Tomé das 
Letras, a configuração mesmo aproximada de um leão.  Mais parece uma raposa ou, se 
quiserem, um caprino qualquer, cuja cabeça vai por conta das famigeradas depredações 
a que se afeiçoaram os curiosos e ignorantes  11  . 

Algumas hipótese poderão ser relacionadas a esse desenho: 

 

 

 

 
a. antílope 

b. cão, raposa, ou chacal  Todos eles com cabeça cortada 

c. cabra 

d. leão 

 

PRIMEIRA HIPÓTESE 
 

Convém dizer-se que o sinal                           tem hieróglifo egípcio o valor  ar e au.  

Representa uma espécie de antílope, e é lido analiticamente                               ar,  

 

Donde vieram  os nomes coptas                           , ou agnus, áries, em latim. 

                                                        
10 Quem se afeiçoa aos estudos das tradições orientais, não estranhará que seja possível o admitir-se haver existido nas redondezas 
de S. Tomé das Letras alguém de linhagem sábia, capaz de intencionalmente Ter lançado entre o povo essa comparação errônea, 
visando naturalmente um objetivo que o nosso artificialismo científico recusa peremptoriamente aceitar como base de certas ilações 
ocultistas. 
11 Depois de algumas investigações feitas in-loco, observou-se que muito propositadamente desenharam a figura sem cabeça. 
Relacionada essa  figura com outra de igual feitio existente mais adiante, no pico do Leão, a qual possui cabeça e vasta  juba leonina, 
compreende-se o sentido dessa disparidade, que poderia ser, mais ou menos, assim interpretado –   “Quem entrar aqui sem mental 
(cabeça), e procurar entender os mistérios desta região, atingirá o entendimento direto através dos mistérios locais. 
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Muito se poderia falar desse símbolo, em  relação a agnus,  áries, visto que a 
própria raça ARIANA, em cujo apogeu nos achamos, encontra aí o seu étimo, e bem 
assim ARIA-VARTA ou seja a Índia, como berço que foi,  há 850.000.00 anos, da referida 
raça ARIANA, que responde, num certo sentido, ao signo zodiacal de ÁRIES. 

ÁRIES, de outra sorte, corresponde á cabeça do corpo humano, segundo os velhos 
ensinamentos orientais, e, pôr isso mesmo, os MANÚS ou os  Dirigentes das Raças são 
representados, como Moisés, coma cabeça ornada de chifres de carneiro, os quais, numa 
chave cabalística mais esotérica, expressam intimamente duas forças “tatvicas” de grande 
e subida  monta, desconhecidas da humanidade vulgar. 

De acordo com essa hipótese, poderíamos inferir que aquele local, onde se situa a 
figura em apreço, é um dos pontos manúsicos do globo. 

 

SEGUNDA HIPÓTESE 

Admitindo     ser um cão o desenho do caso vertente, temos que o sinal                 é 

 

 usado   indiferentemente pela sílaba                     set, ou forma plena  

 

 setau, no sentido de Passar, passagem, curso, como também conduzir, reportar e 

 

 revocar. Esse sinal unido como determinativo de região                                     significa a  

 

região subterrânea, a região inferior, as necrópoles, como no exemplo seguinte: 

 

 

 

 

 

Atente-se que o determinativo de região da Segunda hipótese é a própria 
localidade de S. Thomé das Letras, dando-nos  os hieróglifos, então, uma referência de 
suma importância: – passagem à região subterrânea.  

Para compreender-se bem o assunto, que se alargaria demasiado neste estudo, 
seria oportuno que o leitor interessado se reportasse à  página 198 do livro “O Verdadeiro  
Caminho da Iniciação”, editado em 1940 sob os auspício da S.T.B., onde há um capítulo 
intitulado “Mistério” capaz de abrir-lhe os olhos de ver”... pois que nele Hermes fala até de 
uma certa montanha da Líbia onde se encontra a Fraternidade de Kaleb, cujo emblema é 
o cão, que simboliza a constelação de Sothis: Canem Majorem, onde refulge a 
maravilhosa estrela Sirius. 

O cão entra nas exegeses esotéricas como elemento de relações vastíssimas, não 
só pôr tratar-se de um animal que encarna a fidelidade, como também porque possui 
extraordinárias faculdades de percepção psíquica, além de outros atributos análogos. 

Os arcanos maiores do taro exotérico  12   reproduzem as figuras de cães. 

                                                        
12 Escreve o professor H.J. de Souza, na revista Dhâranâ, número 105: 

“Os Boêmios – como vergônteas  dos antigos atlantes – jogavam a sorte por meio dos arcanos Maiores, principalmente par responder 
às perguntas que lhes faziam os consulentes. Quando o assunto era mais amplo, abrangendo pôr exemplo a leitura duma vida 
completa,  juntavam os arcanos Menores, formando assim 78 cartas de que se compõem o TARO: – 22  arcanos Maiores e 56  

 

A necrópole de Mênfis.
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Ilustração: foto Arcano 18 

 

Na lâmina n° 18, do aludido Taro, vemo-los  à luz da luz, numa contemplação 
votiva, como se quisessem atingir o entendimento dos planos dos Barishads Pitris, umas 
das Hierarquias distribuidores de benefícios à Humanidade, segundo os ensinamentos de  
H.P.Blavatsky, em sua “Doutrina Secreta”. 

Note-se que desses animais, figurados na lâmina aqui reproduzida, um tem a cor 
branca, e o outro, negra. Além de várias inferências que se poderiam estabelecer, 
partindo-se do dualismo em questão (inclusive a de Magia Branca e Magia Negra), uma 
há que se impõe a ficar consignada: – O Futuro e o Passado. 

O futuro, consubstanciado nas almas brancas libertas pelo “Mental” que os 
Barishads lhes legaram, propiciando a Evolução. 

E quanto ao Passado – o eterno lastro da Involução – que digam as negras almas 
perdidas nas trevas do Tártato profundo... 

 

Ilustração: foto Arcano 21 

 

Na de n° 21, o cão procura fazer com o “Louco” regresse ao mundo. E o “Louco”  
divino  13 , como o são todos os que superam seus predicados individuais, continua 
impassível na marcha para a imortalidade, com um saco às costas repleto de 
“experiências” adquiridas na longa trajetória pelos  árduos rincões da terra. 

Suas vestes que se  derreiam, puxadas pelo cão, expressam as condições e os 
prejuízos terrenos, que envolvem o “Planetário” ou o “Louco Divino”. 

Assim, na conformidade desta segunda hipótese, além da relação com o mundo 
subterrâneo, já descrita, aparece-nos mais uma, qual seja a   do “Louco” redimido, como 
se a “loca ” de S. Tomé das Letras, onde se acha desenhado um cão, fosse também um 
reduto de redenção humana... 

 

TERCEIRA HIPÓTESE 

 

O hieróglifo  egípcio de uma cabra sem cabeça                             responde á sílaba 

 

           xen, e usa-se com o determinativo                         xen ou     

 

 xennu, para indicar a parte inferior, o interno, como também a preposição in, dentro, etc.,  

                                                                                                                                                                                        
Menores. Ainda hoje as cartomantes – embora desconhecendo seu verdadeiro manejo – fazem uso desse mesmo Taro, adulterado 
porém por seu autor, um tal Alliete, ilustre barbeiro francês, que foi ao Egito especialmente para  estudar tal assunto. 

 Daí, o chamar-se ao referido jogo de “Grande Eteilla”, nome do seu autor em sentido anagramático. Existem outros baralhos, todos 
eles sem nenhum valor esotérico, a não ser o de Mle. Lenormand , por trazer, no alto de cada lâmina ou carta, uma constelação ligada 
ao mistério da passagem mitológica que serve de motivo a cada uma delas. Tal baralho, que se compõem de 52 cartas, como os 
demais, é muito difícil de ser manejado por pessoas não iniciadas, como as referidas cartomantes”. 

As lâminas 11, 18 e 21 publicadas neste artigo foram extraídas do taro de “Oswald Wirth”. 
13 Beethoven , Paracelso, Miguel Angelo, Napoleão, Goethe, Wagner, e tantos outros gênios das artes da literatura, da técnica ou da 
ciência, são “loucos divinos”, como todos os   que superam a sua fictícia personalidade, integrando-se em seu Ego Imortal. Um dos  
Adeptos mais dinâmicos da Grande Fraternidade Branca era, em Paris, no século passado, conhecido vulgarmente com o nome de 
“Louco das Catedrais” , pois vivia pintando igrejas em telas pequeninas... Nós, em nossa veleidade de julgadores e em  nossa prosápia 
infalibilidade científica, apesar de todo bom senso  que  presida à crítica sincera, longe  estamos de perceber o verdadeiro sentido dos 
fenômenos psicológicos, sociais, etc., em face de sua realidade  perene, imutável como a própria Lei da Evolução. 
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em copta                       in, intus;   encontra-se, outrossim,   com  o  determinativo a barca   

 

                           como variante de                                 xen com o significado de transferir,  

 

transportar, como no seguinte  exemplo: 

 

  

 

 

 

Além  de ser esta hipótese uma como que confirmação da anterior, em virtude da 
analogia de os mundos subterrâneos como determinativo xen (parte interior), lembremo-
nos de que CAPRUM pode ser relacionado com Cabral, Cabrália, defletindo-se  em chave 
histórica, além de  o ser também com o signo zodiacal de “Capricórnio”. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 
O Brasão de Pedro Alvares Cabral. 

 
Este signo recorda a misteriosa função dos KUMARAS, ou sejam os que, pela sua 

categoria elevadíssima, dando o mental à humanidade, formaram a prodigiosa árvore 
genealógica  dos mesmos Kumaras ou Kabiras (Kabris, Capris, etc). 

Os sacerdotes que cultuavam a deusa Isis possuiam longas barbas e usavam 
chifres de bode, símbolos manúsicos e hieráticos, bem como os hierofantes assírios e 
babilônicos, e até mesmo os fenícios. A Maçonaria conhece tais símbolos, donde o vulgo 
falar, sem penetrar a intimidade do mistério, “em bode preto”, etc. 

Cornos da lua é expressão prosaica e corriqueira, empregada comumente quando 
se deseja dar sentido de “elevação social ou moral”, que originou o dito: – “Elevar fulano 
aos cornos  da lua” – arremedo de uma expressão Kumárica, visto gostarem as cabras e 
os bodes, etc., de habitar as proeminências, as elevações, os cumes. 

Embora sânscrita, a palavra Kumara, filológicamente, se desdobra em Cume-ara –  
as aras do cume, o altar do sacrifício em prol da humanidade. 

As escrituras sagradas do Oriente falam dos Manasaputras, os pais do mental; e os 
manuseadores da  “Doutrina Secreta” conhecem de perto esse estudo ao qual dão grande 
importância, como uma das principais chaves para se entender a Antropogênese. 

Fora de dúvida, o valor desta hipótese, pois que encera um valor muito acima do 
vulgar, dando-nos a entender que em São Tomé das Letras existe um mistério sobre o 
Mental Humano, sob o ponto de vista eminentemente teosófico (Vide anotação número 5). 

 

QUARTA HIPÓTESE 
 

O nome do leão                    é  escrito em hieróglifo                         mau.  

 

mau, raiz que é conservada na língua copta                                 leo,  e se acha algumas  
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vezes usado na sílaba                         ma, como no grupo                           que está para  

 

                  mãa, ou seja ver, enxergar, olhar, etc. 

 

Uma outra denominação do leão é                          senã, escrito também  

 

sena, do qual se derivou no copta                                   leões.   

 

Atente-se, de outra foram, que a sílaba                      ma, que se encontra no grupo 

 

                       mau, como também no grupo                    variante de                    maui que  

 

significa esplender, fulgir, corresponde ao copta                                       esplendor. Daí,  

 

poderíamos, em face dessa hipótese, considerar determinada zona de S. Tomé das 
Letras como sendo um local de esplendor (Pico do Leão?), tanto mais que na lâmina 11 
do Taro já aludido, onde se faz menção às forças divinas, moral e humana, aparece a 
figura de leão, símbolo dessas mesmas forças. 

 

Ilustração: foto Arcano 11 

 

EM FACE DA OPINIÃO DE BERNARDO RAMOS 

Se o leitor exigente recusar as analogias das hipóteses aventadas acima, não pôr 
absurdas mas por serem especiosas, argumentemos, então, com o livro já mencionado 
do pesquisador patrício Bernardo Ramos, cujos estudos tem tido aceitação geral, muito 
embora se lhes increpe uma certa dose de fantasia. 

Só para citar alguns exemplos dos estudos analíticos de figuras desenhadas ou 
esculpidas nas  rochas do sertão brasileiro, transcrevemos abaixo clichês analisados por 
Bernardo Ramos que poderão servir de base  para interpretar-se, sob aspecto analógico e 
particular, o desenho de S. Tomé das Letras geralmente conhecido como “leão”, a que fez 
referências o Barão Homem de Melo. 

 

Figura 967                                                              , igual, unido, justo, eqüitativo. 

 

 

Fig. 1.014                                             , rito ou cerimônia religiosa, etc. 

 

 

Fig. 1058                                     ,  amor, amizade, o 7º  princípio  dos ocultistas, etc. 
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Fig. 1102                                                                              , genitivo de , fibra,    

                                                                                               nervo, força, vigor. 

                                                                                           

 

 

                         , igual, justo, unido. 

 

 

Fig. 1123                                                 , considerável número, etc. 

 

 

 

 

Fig. 1135                                                         , idem , idem 

 

 

 

Fig. 1140                                                                      , justo e eqüitativo Júpiter! 

 

 

Percebe-se claramente que Bernardo Ramos empresta a essas inscrições uma 
origem grega, acreditando ele nas incursões daquele povo em território de nossa Pátria. 

De acordo com o estudo  acima, e comparando as figuras analisadas pelo brilhante 
epigrafista brasileiro com as que existem em S. Tomé das Letras, poderemos também 
interpretar pôr exemplo a que reproduzimos abaixo, e que deu margem a estas páginas, 
da seguinte maneira: 

 

                                                        considerável número 

 

 

Investiguemos, todavia, outros aspectos. 
 

(Continua no próximo número). 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 
Petroglifos milenares fotografados por um dos membros da S.T.B., no sul de Minas, por 
ocasião de uma de suas explorações ao longo do Rio Verde. 
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AS MIL E UMA NOITES 

  
Comentários teosóficos a um dos 

mais preciosos documentos da 
literatura universal. – Fra  Diávolo 

 

Em não raras páginas da nossa revista pode encontrar-se, embora no tom das 
alusões ligeiras, como indicando, apenas, o ariano fio de Ariadne – filha grega da gloriosa 
Aryavartha – que interliga todas as  legendas e filosóficas, o nome da obra altamente 
iniciática, “As Mil e Uma Noites”. 

Desprende-se-nos da pena a famosa epígrafe, no halo de seu clássico prestígio, e 
como que partimos num mágico tapete de sugestões... As sonâmbulas da Ilusão 
acendem os lampadários do Sonho Oriental... 

Acorda em nossas almas um aluvião de imagens flamantes, um mundo de visões 
suntuárias; e personagens as mais singulares, que nos foram tão queridas na infância 
ressuscitam, um instante, ao encanto evocativo de tal nome. 

Do âmago das quietas águas interiores dos nossos esquecimentos vem à tona, 
desfeita em vagas reminiscências a flor desses misteriosos anseios inconfessos da 
adolescência perseguindo, inefavelmente nostálgica, através da Fantasia, as coisas dum 
mundo ignoto, santo, augusto, maravilhoso, de quando em quando entrevisto em sonhos, 
pouco antes do amanhecer... 

E pela aridez imensa do nosso viver rotineiro, embrutecidos nos entrechoques 
diários de mil ambições e egoísmo insanos, como que perpassa no sopro fugidiço duma 
tácita emoção de beleza o sentido de perdida espiritualidade... 

Um sentimento  que nos brota,  estremecidamente, da raiz do ser, num repente 
irreal, traz-nos uma saudade sem forma, sem voz, sem idade... 

Nesse estudo, limitar-nos-emos a comentários soltos em torno de alguns aspectos 
do riquíssimo livro, a digressões várias suscitadas pela profunda alma da antiquíssima 
obra. Uma integral exegese teosófica das “Mil e Uma Noites” seria tarefa de ensaios que 
poderiam estender-se tanto quanto se estendeu Scheherazade   pura  imagem de ação 
jina ou mágica, o poder da imaginação criadora  protelando sempre, miraculosamente, 
pôr “um dia  mais” a terrífica sentença da Ignorância e da Maldade do mundo, encarnadas 
no fero Sultão... 

Dizem-nos mais hoje do que ontem, nos tempos indecisos da nossa  impuberdade, 
tão belas históricas com suas tramas e heróis fascinantes? 

Como teósofos possuímos verdadeiramente, maioridade mental e espiritual. 
Todavia, sem receio de  nenhum deslustre não nos  conservamos indiferentes ou apenas  
sorrindo bondosos, em nome das luzes de positiva, consagrada cultura, como o comum 
dos adultos tão preocupados com as coisas sérias da  vida, em face desses  
passatempos infantis, diletantes e inocentes fantasias que são os clássicos contos 
róseos, as vezes fábulas, os mitos, as douradas legendas de deuses e heróis que nos 
tem legado  nossos antepassados. 

O Velocino de Ouro da Verdade encontra-se em toda parte, multifracionado, 
inclusive no fundo do bíblico pote de argila carnal que somos, neste Cáucaso das nossas 
físicas, torturadas  passionais existências. 

A luta eviterna  que se patenteia entre duas forças em nós emaranhadas de inércia 
uma, apegada ao lodo de fatais ancestralismos, fustigando heranças, alimentando 
tendências de crua animalidade; e de progresso a outra, teimando em  libertar-nos do 
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cármico lastro, cobiçando os além  de uma consciência sempre mais ampla e dominante,  
buscando, nos céus da nossa mente criadora, o Ideal que nos redima e transcenda à 
Liliputi turbulenta, egotista, que deparamos em nossa própria natureza e no diário afã dos 
vulgares convívios – , em semelhante luta cifra-se a epopéia que vivemos pela conquista 
da Verdade indefinida, reconquista, melhor dito, dum tesouro que outrora perdêramos, e 
com ele um Paraíso  ou Céu, os mesmos que transparecem na simbólica Felicidade 
polinômica cantada e recordada pelos intuídos bardos, em todos os tons da linguagem 
lírica, patética e épica. 

Nesse anelo de auto superação, nessa íntima, intérmina escalada há de residir 
sempre a vibração maior do humano viver. Em sua última essência não tem sido outro 
móvel do esforço, em conjunto, – e acima dos reproches que provoquem seus aspectos 
separados – das religiões, filosofias, ciências e artes. Fé, pensamento, inspiração: 
chamas que se identificam na vertical interior do  Idealismo, ansiando, pôr detrás do 
horizonte de todos os tumultos do mundo, um único norte que é, em suma,  a Felicidade, 
a Paz, o Amor universais. Fé, pensamento, inspiração que se elevam nas asas da Ave-
Roc, qual Simbad, o marítimo, Ave-símbolo irmã de muitas outras  como a Fênix imortal 
dos gregos, o Pássaro Garuna, dos parsis, a Ave-Li do poema chinês do Li-sao... 

Antes, porém, de entrarmos propriamente nos nossos comentários atravessemos 
um pórtico dessa piramidal “Doutrina Secreta”, que o  gênio da clarividente iniciada H.P. 
Blavatsky, vencendo lides e angústias intraduzíveis, construiu para um amanhã mais feliz 
da compreensão dos homens: 

“A tradição não tem desfigurado os fatos a ponto de não serem reconhecíveis. 
Entre as legendas do Egito e da Grécia, duma parte, e da Pérsia, de outra, há demasiada 
semelhança de  figuras e números para que possa tratar-se de simples causalidade, 
como já foi  arquiprovado pelo astrônomo e orientalista Bailly. Estas legendas passaram a 
ser, hoje em dia, contos populares persas, que já tem seu lugar na História Universal. As 
façanhas do Rei Arthus  e seus cavaleiros da Távola Redonda contos de fadas também 
são a julgar pelas aparências, e, no entanto, encerram fatos mui reais da história da 
Inglaterra.  

Por que, pois, a tradição popular do Irã não há de ser, por sua vez, parte integrante 
dos sucessos pré-históricos da perdida Atlântida...? 

 Antes da aparição de Adão (o homem da Quinta Raça), as tradições nos falam dos 
Devs ou Devas, fortes e perversos gigantes que reinaram sete mil anos, e dos Peri –   
Paras ou Pitris hindus – ou  Izeds, menores porém melhores e mais inteligentes, que só 
reinaram dois mil  anos. Aqueles foram os atlantes, os râkshasas do “ramayana”, e os 
últimos os ários ou moradores do Bharata- varsha, isto é, da Grande Índia... 14 A 
desfiguração das referidas legendas não nos impede o identificarmo-las com as  
caldaicas, egípcias, gregas e hebraicas, e, da  mesma forma, com os profundos  
ensinamentos contidos no “Crítias” ou (Timeo), de Platão... Nós outros, em nossa 
“Doutrina Secreta”, apresentamos em compêndio o que está espalhado por centenas de 
volumes em línguas asiáticas e européias, tais como a Collection of Persian Legends, em 
russo, georgiano, armênio, e persa: as Legendes Persanes de la Bibliothèque Orientale, 
de Herbelot, etc., etc.”. 

Em fins do século XVII o orientalista francês Antonio Galland dava desempenho, 
em Constatinopla, a uma missão diplomática, quando veio encontrar um maço de velhos 
manuscritos árabes contendo o texto, mais ou menos completo, dos célebres contos. 

A jóia literária empolgou de pronto a alma eleita do emérito professor do Colégio 
real, sem embargo das grosseiras interpolações semitas operadas no texto, retintas de 
erotismo – ,  ingrato estigma deixado em quantos livros ários passaram pôr aquelas mãos, 

                                                        
14 Nestas  duas raças temos as gentes ante  diluvianas e post-diluvianas da Bíblia. 
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inclusive a Bíblia, que simboliza para o povo de Israel, um conjunto de legendas 
nebulosas, análogas, no fundo, aos mitos de todos os povos e aos contos  mesmos das 
“Mil e Uma Noites” – lendas, mitos, tradições que provem de longínqua, enevoada fonte 
única, frutos de um  único tronco: a Árvore duma Revelação Primitiva, a Sruti, uma 
síntese  Científico-Religiosa arcaica. 

Árvore que, conforme reza a tradição, a Smriti, nas venerandas escrituras do 
oriente, foi plantada, nos primórdios do corrente ciclo terráqueo, entre os vales do Plaska-
Dwipa – o Paraíso  terreal primitivo – pelo próprio Verbo Solar humanizado, que na 
memória dos povos se perpetuou com os nomes de Brahmã, Osíris, Jehoavah, Júpiter-
Amon, Ahura-Mazda, etc. 

 Desta Árvore - Mater se  transplantam, de período em período, de raça em raça as 
mudas que vingaram prodigiosas nas civilizações pretéritas, até ser, às vésperas do 
cataclismo atlante, pelos  Adeptos da Boa Lei transportada  15  às orlas do Deserto do 
Gobi – esse enigma geográfico histórico – e  ao régio, arqui-patriarcal ou manúsico 
planalto do Pamir, centro de  dispersão das primevas emigrações árias, dando origem, 
através da fecunda  Arya-Varsha, a todos os ramos dos conhecimentos humanos e 
civilizações dentro do grande ciclo ário que se desenvolve há um milhão de anos 
aproximadamente, segundo os cômputos  cronológicos da vetusta Teosofia e seus 
demais processos de investigação. 

Galland, uma sensibilidade inclinada às modestas escolhas do sucesso literário, 
soube expurgar da obra  os corruptos “véus carnais” de que a sobre vestira o sensualismo 
semítico-árabe, deixando, apenas, o véu da fantasia casta em todos seus arrojos a 
envolver as fábulas encantadoras: escrínios, na verdade, das mais puras e 
incompreendidas iniciações da Primitiva Sabedoria, a Religião Ciência luni-solar, o 
Conhecimento Secreto e Tradicional das Idades, em suma, a síntese científico Religiosa 
arcaica de que tratamos há pouco refletindo-a  no incomensurável símbolo da Árvore, 
grandioso como nenhum outro na sua onipresente representação dos mistérios da vida 
universal. 

A vivente Árvore  da Divina  Sabedoria, com suas raízes flogísticas dominando as 
profundezas do útero terráqueo, e suas franças, coroadas de eternidade, escrevendo na 
lousa do infinito a indelével História dos Deuses, dos Astros e dos Homens, essa Árvore 
frondeja na mitologia, na simbologia hierática, na  teogonia de todos os povos, em todas 
as épocas. A Árvore de Iggdrasil, norso; a Ashvalta, indú; a Gogard, helênica; a Ruminal, 
das Hespérides, e a Zampum tibetana, são a própria Árvore Stephirothal  cabalística, a 
Tizié, do Popol Vuh, mexicano, a Santa Árvore de Ahura-Mazda e até a Árvore do Eden. 

E aquela “árvore de prata,  com ramos de esmeralda e frutos de rubi”, que vamos 
encontrar refulgindo numa das versões do estupendo mito de Aladino, não é outra senão 
a famosíssima “Árvore do leite”, dos  Códices mexicanos do Anahuac, verdadeira árvore 
paradisíaca da “Ciência do Bem e do Mal”, – a Árvore de Bodhi, ou do Conhecimento, sob 
a qual meditou o príncipe Sidharta, Sakya muni ou Gautama, o Budha, 645 anos antes da 
nossa  era – cujo fruto é comido pelas “crianças” ou seja pelos Adeptos; segundo a 
consagrada  interpretação ocultista de semelhante árvore. 

Recordemos que Aladino, quando, negligente, perde pôr algum tempo – os 
resvalados, as quedas naturais do neófito pela árdua vereda da Iniciação – a “maravilhosa 
lâmpada” – a Luz do Conhecimento Iniciático – e se esquece, ainda, dos poderes do  “ 

                                                        
15 E já se nos descortina, aqui, o famosíssimo, clássico e cabalístico Itinerário de Io – ou Ísis – , o místico êxodo da SABEDORIA  dos 
venustos Pitris – os primeiros reis divinos, Maha-djinas ou Maha-viros – , da Loja Branca: O Jardim das Hespérides, com o  qual 
designavam os gregos “uma antiquíssima tradição religiosa oriunda do Ocidente”. Os sasánidas, amiúde citados nas páginas das “Mil e 
Uma Noites”, tem seus predecessores nos Achemidas ou Askemidas, em cuja remotíssima época vamos encontrar, designados pelo 
genérico nome de  Zoroastro – corruptela do irânico  Zarathustra – uma longa série de instrutores de diferentes épocas, os 
transmissores sucessivos dos vetustos ensinamentos dos Maha-djinas os Gênios Maiores – guias e mestres dos primeiros homens 
lemurianos e atlantes. 
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mágico anel” que lograra conservar – o Anel da Virtude, do Místico Amor inteligente, o 
laço consorcial do Iniciado e a Natureza: fada pródiga de favores aos que  se identificam 
com suas leis soberanas... – passa a vaguear aflito pelo mundo em busca do seu maior 
Amor, – e já vemos Aladino empreender a carreira polimorfa do mito da Psiques, do Asno 
de Ouro, de  Apuleyo, obra mais oriental que greco romana – , até que  um dia, depois de 
meditar ao pé duma árvore, inspirado, – sob a Árvore da Tradição Sagrada lembrara-se 
que “fomos deuses e nos  temos olvidado”, como diriam S. Paulo, Pitágoras e Jeoshua, o 
Jesus bíblico... – concerta planos felizes que lhe devolvem, afinal, sua mui amada 
lâmpada... 

Cada página desse livro eminentemente teosófico, cada um dos seus “apólogos 
morais”, sob a veste literária candorosa de Galland ou mesmo sob a roupagem estuante 
de equivocadas versões e estilos modernos,  16  entesoura verdades sempiternas, a 
experiência avassalante dos tempos, as esquecidas lições sublimes dos divinos Pitris 
lêmure-atlantes, dos Rishis ou Srhi, Senhores, dos Dhyanis, dos Manus – ensinamentos 
de que  nos dão conta, na tradicional  forma velada do Oriente iniciático – o véu da 
alegoria, da fábula, da mística lírica e da própria complexidade da linguagem abstrata ou 
metafísica, a linguagem dos Mistérios ou  do Símbolo – esses monumentos de grandeza 
espiritual insuperável chamados os quatro Vedas – a verdadeira Teologia das raças árias, 
desfiguradamente retratada na Cosmogonia de Hesíodo – , as Brahmanas e Puranas; o 
Mahâbhârata e o Ramayana – precursores indús dos poemas homéricos – , o Livro de 
Dzyan, o Purva-Mimansa e o Uttara-Mimansa – “onde se encontra integralmente a 
filosofia aristotélica, com diversidade de escolas, desde o espiritualismo socrático e o 
cepticismo de Pirron, Montaigne e Kant, até o positivismo de Littré” – ,  o Y-King – “o Livro 
da Unidade”, um dos mais antigos documentos lítero-filosóficos dos chineses – , o 
Manava-Dharma-Sâstra – “Deveres legislativos segundo o Manú”;  contém toda a 
cosmogonia indiana – os Upanihshads, o Zend-Avesta, o Kalpa-sûtra, o Tao-ti-king, o Kiu-
ti, o Vendida Sadeh, o Agruchada-parikshad – o  “Livro dos Pitris”, límpida fonte 
“espiritista” hindu bem familiar a Kardec – o egipcíaco Livro do Mortos – também não 
ignorado pelo “pai” do espiritismo; esculpido em antiquíssimos monumentos, nele se 
podem ler conceitos que se repetem no Novo Testamento, concernentes ao Juízo Final... 
– os Livros de Hermes, – seu texto original, há muito desaparecido porque recolhido à 
Agarta, foi somente manuseado no silêncio dos indevassáveis santuários egípcios; nas 
obras herméticas muito anteriores ao nascimento  de Moisés, assim como nas Leis do 
Manú foram mitigar sua sede de sabedoria homens da altura de Pitágoras, Platão, Filo 
Judeo e Zoroastro –  o Livro de Enoch , etíope, do qual é um plágio o dogma cristão da 
“Queda dos Anjos”, e não poucas  passagens outras do Apocalipse...; o Shutra-krita, 
tibetano, cantando em versos a “idade de Ouro” ou da Virtude; o Popol-Vuh, quiché, – 
diante do qual se confundiram Max Muller e o erudito Brasser de Bourbourg, apesar da 
esmerada tradução que este último fez do  “Mahâbhârata” mexicano: conglomerado de 
legendas que se enlaçam, através do mito ocidental europeu, com as “Mil e Uma Noites”; 
– e tantas outras obras reiteradas vezes citadas e  sobre glosadas nesta  revista 

Tais conhecimentos, – que assinalam sucessos históricos de capital importância –  
fragmentados ao infinito, deformados através dos séculos, adulterados, enfim, em sua 
prístina pureza, pelo imperialismo das indústrias religiosas, pelo racionalismo das 
indústrias religiosas, pelo racionalismo céptico e tendencioso das enciclopédias 
positivistas, por astutos artífices da História oficial, pela carcoma das superstições e pela 

                                                        
16 Gomez Carillo é quem nos dá a notícia duma corrente de opinião crítica entre os entusiastas da clássica tradução de Galland, os 
quais sustentam que apenas a “parte humana”  a paixão, os refinamentos e a dor”  foi mais desenvolvida na versão nova de 
Mardrus, onde há “mais detalhes, mais literatura, mais pecado e luxo”, porém,  “não mais poesia e prodígio que no velho e ingênuo  
livro”. Admitem que a tradução do médico sírio apresenta uma Scheherazada  “mais artista” e “mais psicóloga”, embora “não 
acrescente um só metro ao salto do cavalo de bronze, nem torne maiores as asas da águia Roc, nem aumente as riquezas das 
cavernas da montanha”, e concedem a  Galland o valor de ter resumido “nuns quantos apólogos morais” tudo aquilo que constitui  “a 
palpitação formidável da vida”. 
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febre dessa humana tendência fatal em tornar sexuais em baixa acepção os mais 
excelsos simbolismos, aqueles ensinamentos arcaicos são a Branca de Neve das Idades 
que nos seio da floresta de todas as crenças e conhecimentos ortodoxos espera que a 
reconheçam e a despertem, como tem sido despertada, 17 aos poucos, – a partir, 
principalmente, do século passado – no decorrer desses  ativos  períodos de 
renascimentos  culturais que soem seguir-se aos ciclos de transformação geral 
selecionadora, caracterizados pela violência de movimentos internacionais, qual o que 
vimos assistindo no espetáculo que compreende, cortado por breve trégua de paz 
simulada, o espantoso 1914-1940: o furor  desapoderado de duas forças que pelejam – o 
eterno choque de Solares e Lunares ou a nova batalha de Kuruskhestra, do poema épico 
do Mahâbhârata – disputando a sorte da humanidade futura: sua escravização total à 
brutalidade de  negra sovástika, ou sua libertação rumo a sendas propícias à legítima 
Renascença espiritualista, descortinando um mundo acrescido das amaríssimas 
experiências do último fracasso clamoroso dos dogmas religiosos e  científico-filosóficos 
oficiais, impotentes para  evitar a enorme tragédia dos nossos dias... 

“Uma novela humana exuberante de paixão e com a linguagem franca, juvenil e 
sonora dessas raparigas sãs  e morenas nascidas nas tendas do Deserto, que já não 
existem”, etc., foi o que logrou existir na obra de origem parsi ou ária o médico sírio J.C. 
Mardrus, que em fins do século XIX verteu para o francês “As Mil e Uma Noites”, depois 
de percorrer o Oriente, “adquirindo manuscritos”,  “ouvindo velhos relatos” nas praças do 
Cairo, nos bazares de Damasco, nos mercados de Bagdá, anotando “tradições orais” de 
rudes caravaneiros, domésticas, marítimos freqüentadores dos “adoráveis cafezinhos 
árabes onde se fuma o “haschih”. (!) Versão reproduzida, também, em castelhano por 
Blasco Ibáñez. 

Mardruz conservou e estilizou  os deploráveis enxertos já mencionados, ao 
contrário de Galland cuja pureza, segundo o próprio prolonguista de Mardruz-Ibáñez, o 
ático Gomez Carrillo, “le llevó a darnos dorados cuentos de ninõs”. 

A propósito da tradução síria acompanhemos Mário – Mestre ou Mória – Roso de 
Luna nestes admiráveis  conceitos que transcrevemos no original castelhano, para  
sentirmos, na música do próprio estilo terso, estreme, o pensamento altíloquo do grave 
autor de “Aberraciones Psiquicas del Sexo”: 

As personagens das “Mil e Uma Noites”, os nomes todos,  as peripécias, os bons e 
os maus gênios, os jardins enfeitiçados, os palácios deslumbrantes, as rochas que se 
abrem pelo poder de mágicas palavras, os tesouros inimagináveis, os odres cheios de 
ladrões,  o coruscar de mistérios subterrâneos, os ídolos que se tornam invisíveis, as 
árvores, as pedras, os pássaros falantes, de magnética estranheza, etc., encobrem 

                                                        
17 Em 1820 começaram na Europa as investigações sanscritistas e orientalistas. Todavia o escapelo  analista ocidental apenas 
arranhou a epiderme do corpo gigantesco das religiões antigas, cujos internos e lídimos significados até hoje não foram feridos pela 
acuidade perceptiva dos egrégios pesquisadores europeus – prisioneiros dum vicioso círculo de dissertações objetivas, contraditórias, 
desviadas do exato sentido de grandiosos simbolismos. Contudo, os simples “arranhões” rasgaram horizontes mais claros à  ciência do 
Velho Mundo,dando aos monumentos da cultura mediterrânea novos e mais seguros alicerces.  “A  descoberta das antigas escrituras e 
bíblias dos ários, diz Max Müller, (The Aryans, do Prof. L. Lankin) e sua tradução em línguas européias representa uma conquista tão 
glorioso como a da escritura cuneiforme babilônica ou a hieroglífica egípcia. São elas um conjunto ciclópico das ciências mais 
complexas e profundas; nossas astrologias, lingüistica e mitologia comparadas,  derivam-se daquelas ciências. Foi com esse 
conhecimento que se pode começar a estudar os longos períodos da mais remota pré-história, dos quais, antes, não tínhamos sequer 
uma pálida idéia”.  

“Convenimos com  Mardrus en que solo existe um método nonrado y lógico de traducción: “la traducción literal” – y en tal sentido nos 
libraremos muy bien de censurarle – ;  pero los  partidarios de sua traducción literal no pueden ver ya en la clásica obra sino una obra 
más de literatura al uso siquiera sea la aprimera en mérito y en tiempo, donde aparece el Oriente “com sus fantasias exuberantes, com 
sus orgías sanguinarias, com sus pompas inverosímiles, en las  que se  respira el perfume de los jazmines de Persia y de las rosas de 
Babilonia, mezclado com el aroma de los besos morenos, como un sueño de opio”... Todo menos el dulce y santo apólogo que nos 
aportó Galland, y tras el cual, como tras el ropaje embustero de toda fábula, hay que  buscar una Verdad perdida. Pasar, pues, de la 
nueva versión de Mardrus a la anterior de Galland, por muy incompleta que ésta parezca comparada com aquélla, es ya quitar-la un 
velo, el vélo de la última degradación sexual-oriental semítica y de la última  degeneración europea, tenida, ! oh dolor, y oh 
envilecimiento de gustos! Por la  suprema palbra de la literatura sin belleza y sin humanos objetivos: ! una degeneración, en fin, en la 
que el polo negativo del sexo se há subido a la cabeza y anublado al polo positivo de la mente en daño mismo del sexo y de la 
especie!” 
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valores que, segundo os casos, são fonéticos e  se estudam na filologia a qual logo nos 
surpreende, em seus cotejos, com infinitas evidências analógicas, reunindo, identificando 
elementos vários, esquecidos, redescobrindo estreitos e sutis liames entre povos 
extraordinariamente afastados no tempo e no espaço; e há valores numéricos, 
geométricos, astronômicos, históricos, metafísicos, etc., que se sucedem no entrecruzar 
dos iriantes fios fabulosos do clássico  Véu de Ísis... 

O primeiro véu da mirífica obra tremula no  seu nome  mesmo composto do 
hieróglifo “IOOI” e duma simbólica palavra “noite”, equivalente a “encoberto”,  
“ensombrado” , “velado”. 

Essa representação numérica e  alfabética contém,  18  decompostos, símbolos 
vivos, de subidos significados nos planos da Tradição Oculta;. Expressões cabalísticas ou 
supermatemáticas de forças universais repontam no hermetismo desse hierograma, que 
guarda, – e aí culmina seus sentido esotérico – uma das mais complexas, 
antigas,poderosas e pouco conhecidas chaves setenárias do supramundo iniciático 
revelado pelos Rishis, Munis, Arhats, etc. 

Desfazendo-se o hieróglifo IooI compõe-se o signo lingual védico                      que  

 

é a última e tão sibilina letra das 49 do alfabeto sânscrito, a mais antiga expressão da 
linguagem ária, Irmão Maior das línguas grega e latina. 

“Nosso século, ao fazer-nos acessível a literatura sânscrita, veio prestar à 
humanidade um benefício comparável a quanto mais hajam conseguido os passados 
séculos”. Tal é o conceito  incontroverso de Schopenhauer, sobre a língua sábia por 
excelência, o sânscrito, considerado como simples quimera na Europa antes dos 
fortunosos resultados das investigações de Sir William Jones, Colebrook, Wilkins e outros, 
no Oriente. 

O significado literal do pré-citado símbolo sagrado védico permanece, no labirinto 
isíaco da alta Tradição Oculta, desafiando, virgem, a pertinácia da curiosidade científica 
européia. Na verdade, sem o fio ariadnesco da Iniciação nos legítimos centros da Grande 
Fraternidade Branca, jamais se conseguirão tão raros tesouros da veneranda Sabedoria 
Secreta dos Dhyanis, como aquele significado literal, que tem atormentado não poucos 
lauréis entre os atilados anatomistas das línguas arcaicas asiáticas. 

Uma transposição  dos caracteres que formam o IooI deu-nos o signo lingual 
védico: nos dois círculos temos o zero ou a letra o; nas duas hastes, a horizontal e a 
vertical, o número 1 ou a letra I, construindo um T, onde já nos defrontamos com a TAU, a 
originária cruz, um dos inumeráveis símbolos pagãos copiados e desnaturalizados pela 
Igreja. Quando a Era Cristã plantou seu marco – o madeiro do grande exemplo – no 
mundo, já pesava sobre a TAU uma existência multissecular. Essa mesma cruz, com 
ligeiras modificações era usada pelos hindus , pelos indígenas da América pré-
colombiana, e também pelos assírios, egípcios e romanos. 

São incontáveis as derivações simbólicas do signo lingual védico, tais como TOTH, 
“o mais misterioso e incompreendido dos deuses”, segundo o “glossário Teosófico” de 
H.P.B; e Io ou Ísis, a  deusa da  Sabedoria, o grande princípio feminino, a matéria 
plástica, a Natura Naturada, a personificação da Natureza, a mãe de toda a vida, nas 
teogonias grega e egípcia. 

Se alongarmos um pouco a haste vertical do T sobrepondo-lhe um círculo – zero  
ou letra o – que toque a haste horizontal, e abaixo do primeiro um segundo círculo, o IooI, 
assim modificado, nos oferecerá o caduceu de Mercúrio, a  “Serpente Boa e Má”, o 
Agatho -daimon e Kaco - daimon, da célebre TAU de  Moisés e dos sacerdotes do Faraó. 
                                                        
18 Knopp, entre outros sábios, asseverou e demonstrou de maneira irrecusável que todos os alfabetos provêm  dos hieróglifos, pois 
são alterações de imagens e símbolos. (Schrift and Bild). 
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Nenhuma das relações, porém, existentes entre os símbolos hieráticos antigos e o 
hieróglifo IOOI, atinge a transcendência e a excelsitude  dos vínculos que irmanam aquela 
cabalística fórmula e o agartino Símbolo dos símbolos, o  “Atmã-Budi-Manas” dos 
emblemas das mais legítimas e gloriosas instituições místicas, histórico-esotéricas –: a 
Chave Sagrada de Pushkara ou Shamballah, Asgardi, Agartha ou Erdemi, as regiões do 
Amenti, o reino de Duat, termos sinônimos em sua essência, que nas sábias escrituras 
tibetanas, hindus e egípcias designam veladamente, com  suprema veneração, os 
assombrosos “mundos subterrâneos”, o “País dos Deuses”, cuja tradição  nas camadas 
populares de toda a Ásia, ecoa reticente em  singularíssimas versões, aliás bem 
conhecidas dos eruditos, dos viajantes, dos investigadores cientistas europeus que tem 
palmilhado as terras fantásticas dos Mahatmas, dos Lamas, dos Shamanos, dos 
Naldjorpas, na Índia, no Tibet ou na Mongólia. É a inefável Airyana Vaejo, a “Ilha Branca” 
imperecível que nenhum cataclismo pode destruir, a  régia morada dos Bhante-Jaul, os 
seres imortais que compõem a magna Hierarquia Oculta: a mesma famosa Loja Branca 
de outrora, que o gênio poético dos helenos chamou Jardim das Hespérides. 

Nos  números anteriores de “Dhâranâ”, assim como na obra do Professor Henrique 
José de Souza, “O Verdadeiro Caminho da Iniciação”, publicada em setembro último sob 
os auspícios da S.T.B., encontram-se copiosas  referências à tradição e mistérios 
agartinos – tão irmanados à história da Atlântida   19 – , enriquecidos de comentários que 
nenhum outro autor, mesmo os de maior autoridade no assunto, como Roso de Luna e 
René Guenón, logrou oferecer, em virtude das rigorosas restrições das leis da Shuda-
Dharma-Mandalam. 

A Sociedade Teosófica Brasileira, entretanto, são concedidos excepcionais direitos 
iniciáticos, por motivo da  sua relevante representação oculta, sua  transcendente  missão 
histórica no continente, desempenhada através da obra sobejamente conhecida nos  seus 
objetivos pelos que se tem interessado neste movimento de incansáveis dezoito anos: a 
escolha e preparo das sementes da Sétima Sub-Raça do ciclo ário – cujo centro 
irradiador, desde milênios apontado de mil formas,  é a nossa pátria – , complexo 
movimento de que a revista “Dhâranâ”, uma voz de vanguarda infatigável, órgão oficial 
desta instituição, constituiu-se o arauto mais dinâmico. 

A Chave de Puskara é o símbolo mor da S.T.B. obedecendo a determinadas leis 
cíclicas,  20  que deslocaram – entre 1883 e 1935 – para as terras promissoras da 
América,   21  – a Pâtala das escrituras – o Centro da Espiritualidade ou Governo Oculto 
do Mundo, e de acordo com uma vivida e não “simbólica” passagem de  Arcanos em que 
se processa a evolução esotérica da S.T.B., a sacrossanta Chave de toda a Magia, a 
Chave Mater ou Mestra, por excelência, há sete anos passados foi retirada do Sanctum 
Sactorum supremo, a Agartha, permanecendo no seio da  S.T.B.  22 

Esta chave Síntese envolve, por exemplo, o mistério dos célebres cânones das 
proporções, as primitivas medidas cabalísticas que se perderam, e donde radicam   a 
matemática e a geometria  genuínas das quais são meras sombras vacilantes, imperfeitas 
a geometria e a  matemática oficiais, pese o vulto das suas conquistas incontestáveis. 
                                                        
19 “She”, a novela de Rider Hogard, cuja  adaptação cinematográfica, há poucos anos, – “Ela” –  tanto lhe acrescentou a popularidade, 
dá a lembrar muito o  “palácio encantado” da rainha Laba, do conto oriental intitulado História de Beder, príncipe da Pérsia, e de 
Giauhara, princesa do reino de Samandal. A referida novela inglesa levantou certa celeuma literária, na qual se discutia a suspeita de 
ter a obra de Hogard sofrido um plágio nessa outra novela, de Pierra Benoit,  “LÁtlantide”, – também  animada na tela –  distinguida, 
em 1919, com o Grande Prêmio de literatura, – outorgado anualmente pela Academia, – em face de sua “estranha originalidade”... 

Nós outros sorrimos, a nosso modo ... 
20 Referimo-nos às leis evolutivas, histórico-raciais, no seu plano esotérico, que determinaram o fim  do grande ciclo euro-asiático, 
caracterizado pelo desaparecimento definitivo dos iluminados ou Budhas, no oriente, e o  desmoronamento fragoroso da civilização 
mediterrânea. A explicação de semelhante fenômeno, à luz da teosofia, temo-la repetido em os números anteriores de “Dhâranâ” , 
notadamente no 103. 
21 “A NOVA CANAN ! ”  como vem  altíssonando, “agora”, em  orações políticas, jornalísticas e literárias, do Mississipi ao Prata. 
22 O leitor que acompanhe, nesta revistam, a Seção dedicada a São Lourenço, estará esclarecido, em  fonte subidamente autorizada, 
e habilitado para seguir este coleio de mistérios que são os Arcanos, a Agartha, a Chave de Pushkara e a História da  S.T.B.. 
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Com tais medidas, hoje eclipsadas para os olhos dos homens, ergueram-se na 
antigüidade  monumentos com as pirâmides egípcias, as glórias arquitetônicas e 
esculturais da Grécia clássica, certas catedrais da França, da Itália, etc. 

E eis como se passas do “IooI”  23 das formosas legendas a uma face ignorada da 
História do perdido símbolo canônico das proporções 24 medidas, na realidade, tão 
perseguidas por modernos sábios europeus que se tem dedicado ao estudo exclusivo da 
pirâmide egípcia – com resultados portentosos, embora limitados – esse legítimo e 
primitivo símbolo da arcânica e divina Agarta, donde promanam quantas arcas, barcas e 
naves religiosas se conhecem... 

“Mil e um...” também é a vaga  expressão  que usamos ordinariamente para 
designar uma quantidade indefinida. 

E as numerosas Noites das histórias  enredosas, subjetiva e iniciaticamente relacionadas 
entre si, desenrolando o fio ou tecendo a trama duma única História verdadeira debaixo 
da letra separadora e despistante das fábulas,  falam-nos das múltiplas, indefinidas, “mil e 
uma” etapas desta nossa peregrinação pela terra, suportando a sombra, a noite da Kali 
Yuga, a negra idade “da discórdia e do mal reinantes...;” desta nossa jornada de 
encarnações no mundo, onde, em cada vida, dia ou momento – cada ciclo maior ou 
menor da existência individual ou do conjunto Humanidade – vimos nos iniciando na difícil 
ciência do Nosce te ipsum, libada nas próprias experiências de lutas e sofrimentos, isto é, 
enfrentando a Fatalidade, o Destino ou Karma, no dizer oriental teosófico, Karma 
individual ou coletivo simbolizado no Sultão inexorável do conto que  é o tema 
fundamental da obra, como  simbólicas são aquelas duas mulheres, as irmãs Dinarzada e 
Scheherazada: a que não dormia, a primeira, para  despertar a segunda, – que 
compartilhava o leito do potentado cruel – como à nossa mente inferior, a humana 
instintiva, raciocinadora e discursiva, procura despertar para os grandes Momentos, 
Obras, verdades, a nossa mente superior, espiritual, intuitiva, genial. Esta mente,  a 
inteligência abstrata ou Dinarzada, “rainha dos céus ou dos mundos”, segundo Mardrus; 
Dina,  25  Digna, Djinar-zada, a rainha jina... – não compartilha o leito passional gerado 
pelos elementos grosseiros constituintes da nossa natureza psico-física, nossa fraca parte 
humana, semi animal que, por essa voz secreta, a Consciência Real, o divino 

                                                        
23 Envolvendo este valor numérico, narra-se um caso,  deveras curioso, onde cintila uma pura causalidade iniciática e não o vago e 
irresponsável Acaso ou a inocentona Coincidência...: oh! A palavra “milagrosa” que tem socorrido, sempre, a doutos e néscios em seus 
apuros para “ explicar” fenômenos regidos por leis ainda ignoradas ou inadmitidas... 

Famoso toureiro, depois de ter abatido 1.000 animais, e desencorajado para aumentar o peso de tamanho “luarel” abandona 
definitivamente a arena. Anos decorreram, e certo dia o Xe - espada presenteou seu garoto com um pequenino touro, em meio doutros 
brinquedos.  Em dada ocasião passava o pai, descalço, pelo lugar onde a criança brincava quando se fere nos miúdos chifres do 
tourinho. 

Vinte e quatro horas depois  a ferida gangrenava, e o “bravo” matador de 1.000 touros de verdade, sucumbia... Podemos ainda 
acrescentar que a tauromaquia é uma reminiscência degradada de  soleníssimos  rituais dos Magos Brancos da  fase áurea da 
Atlântida. 

Será inócuo por em dúvida a veracidade do caso do toureiro, desde que sabemos, pela História, no passado, pelas gazetas, no 
presente, e pela própria experiência diária, “mil e uma”  coincidências deste gênero. Solicita revive-nos a memória outros fatos 
ocorridos na arena dos nossos dias, como, por exemplo, a trágica aventura de Lord Carnavon e a impressionante série de vítimas, 
registradas de modo ruidoso na imprensa mundial, da sinistramente célebre múmia de Katsbet. 

Solicita revive-nos a memória outros fatos ocorridos na rena dos nossos dias, como, por exemplo, a trágica aventura de Lord 
Carnarvon e a impressionante série de vítimas, registradas de modo ruidoso na imprensa mundial, da sinistramente célebre múmia de 
Katsbet, o “vivo prodígio morto” transportado, em meio de funestos acidentes ou acasos...? sucessivos, dos areais egípcios ao  Museu 
Britânico, onde continuou a fazer vítimas, entre as quais dois brasileiros... 

A opinião  é livre, porém, tanto como os sorrisos... 
24 Soa irresistível a oportunidade para rememorarmos este conceito mestre de  H.P.B.: “Algum dia se demonstrará a identidade dos 
relatos bíblicos com as legendas hindus e a cosmogonia de diferentes países; e se verá como as  fábulas das idades míticas são 
alegorias dos fundamentais princípios geológicos e antropológicos. A essas fábulas de tão ridícula expressão haverá de recorrer a 
ciência para encontrar os  “os cânones perdidos”. 
25 Na legendária Demanda do Santo Graal ou Grial, – as lutas pela Iniciação – sempre mais ou menos relacionada com os clássicos e 
essencialmente iniciáticos  mitos cavalheirescos – os vagnerianos inclusive – topamos com certa personagem – encarnando a Branca 
Magia: as potências opostas ao Mal ou necromância – chamada Enid ou Anid, nome que anagramaticamente lido nos oferece Dina, a 
digna, a fina, a djina ou gênio Dinarzada... 
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Inconsciente, o ego imortal, é vigiada, advertida, alertada...;  pelo Espírito, sol interior, 
chamada aos céus da sublimação criadora que redime, dignifica, imortaliza. 

 

Dinarzada acordava sua irmã Scheherazada – Shahra-zada, a “rainha da cidade ou 
dos homens” ... – pouco antes do amanhecer, nessa mística hora que precede o primeiro 
hálito do sol-menino...  

Setembro de 1940. 

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

“Se me acusassem de ter roubado as torres  da Notre Dame, longe de procurar 
inocentar-me, eu cuidaria de fugir!” 

 (Feliz perfil da Justiça humana, por Victor Hugo). 

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

Quando sopra o vento mau da injustiça e da arbitrariedade, ninguém pode julgar-se 
ao abrigo de seu efeitos. 

“Tudo o que divisamos em torno se traduz numa alucinação verdadeira.” – Taine. 

 

 
NATAL... RESSURREIÇÃO!... 

SINITE PARVULOS VENIRE AD ME ... 

 

Solon Brasilienses 

 

 

Rasgaste, Humanidade, em teu delírio, 

O lábaro da fé e da justiça, 

E puseste na liça 

Do pecado voraz e do martírio 

O pavilhão manchado 

De teu martírio e do voraz pecado, 

Como se fosses revolucioná-la 

Por livre-arbítrio e por determinismo! 
 

Cavaste  um tal abismo 

Entre a forma do bem  embrionária 

E a manifestação definitiva 

Do mal insatisfeito, 

Que não há mais quem viva 

Com o coração dentro do peito, 

Porque ele foi jogado 

E desprezado 

Ao destino fatal das horas tristes... 
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Contudo, não existes 

Senão para alcançar a Paz Eterna 

Que iluminou o seio da caverna 

Em teus primeiros dias, 

E que ilumina, ainda e sempre,  a vasta, 

Vastíssima quimera iconoclasta 

Das vãs filosofias! .... 

 

Mas nós cremos em  ti, porque não cansas, 

Porque não fuzilaste as esperanças 

No aceso das batalhas, 

Porque poupaste a tradição do Cristo, 

Do imarcescível Cristo, 

Que não morre no meio das metralhas, 

Que não morre nas aras destruídas, 

Que não morre na morte de mil vidas 

E nem morre nos lares destroçados: 

– Ele vive no sangue dos soldados, 

Nas cãs já  pensativas da velhice, 

Na terna garrulice 

Da infância que reclama 

E que ama 

As maravilhas de Papai Noel ... 

 

O soldado em Natal reparte seu farnel... 

A velhice em Natal reparte a tradição ... 

A criança em Natal reparte uma ilusão ... 

 

Revive o Cristo, com Papai Noel! 

Ressurreição! 

Ressurreição! 

Ressurreição! 

 

Ilustração: foto 

Legenda:  
Um grupo de “pupilos”  da  S.T.B. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Hélio 
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Ilustração: foto 

Legenda: 

Selene 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Filhinhos do nosso Irmão Carlos Lucas de Souza, atual presidente da Rama 
Hilarião. 

 

PALESTRAS TEOSÓFICAS 
(Dedicadas aos candidatos à Escola Iniciática da  S.T.B.) 

 

I V 
 

O EGO E A PERSONALIDADE 

M. TENREIRO CORRÊA 

 
 

 

CONSTITUIÇÃO DO HOMEM – Para que possamos ter uma idéia suficientemente 
clara das  relações existentes entre o EGO e a PERSONALIDADE, somos forçados a  
falar na constituição  total do homem, quer quanto ele,  como fragmento do próprio 
LOGOS, expressa os três aspectos da Divindade com o nome de MÕNADA, quer 
quando, pairando nos planos superiores do Cosmos, se transforma em EGO  ou 
INDIVIDUALIDADE, quer ainda quando, descendo às regiões inferiores, nos apareça 
envolto na forma nossa conhecida, e passa a  constituir aquilo a que chamamos 
PERSONALIDADE. Vemos, desde logo, quanto estamos longe de conhecer o Homem e 
todas as suas possibilidades, se lhe reduzirmos seu campo de ação aos planos que nos 
são familiares. 

Seja qual for o plano em que o observemos, no mais elevado, como Mônada, nos 
três seguintes, como Ego, e  nos outros três, como  personalidade, o Homem reproduzirá 
sempre, através da matéria que lhe servir de veículo, os aspectos da divindade 
conhecidos pelos  nomes de VONTADE, SABEDORIA e ATIVIDADE, e a que a 
terminologia cristã denominou Pai, Filho e Espírito Santo. 

Como Mônada, esses aspectos são conjuntamente expressos no plano que lhe é 
próprio, isto é, no plano imediatamente inferior aquele em que paira o próprio LOGOS. 
Como ego, os mesmos aspectos se destacam uns dos outros para se expressarem cada 
um em seu plano: VONTADE no plano átmico, SABEDORIA no plano búdico e 
ATIVIDADE no plano mental superior. O  enfraquecimento dessas qualidades a 
exprimirem-se através duma matéria milhões de vezes mais densa do que aquela em que 
age a Mônada, leva-nos a dar-lhes outros nomes tais como Espiritualidade, Intuição e 
Inteligência Abstrata ou  Razão Pura. Já aqui o Homem se nos apresenta envolto em três 
veículos  através de cada um dos quais se manifesta um princípio. Mas a evolução da 
Mônada  única coisa que se teve em vista ao construir-se o Universo  não seria 
completa, se a colheita de suas experiências se limitasse a esses três mundos superiores. 
Surge então a PERSONALIDADE, que é o órgão por cujo intermédio o EGO expressa 
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aqueles mesmos princípios nos planos inferiores, através de mais três veículos 
constituídos de matéria desses planos e denominados corpo físico, corpo astral e corpo 
mental. Utilizando-os convenientemente, o HOMEM verdadeiro ou EGO colherá as 
experiências de que  necessita para um dia tornar-se tão poderoso nessas regiões do 
Cosmos, como o é  nos planos onde habita desde o começo do Manvantara. 

A tríplice manifestação que,  emanando do Logos, passa a agir na Mônada e desta 
no Ego, reflete-se na Personalidade como inteligência concreta ou razão comum, como 
desejo ou emoção, e como ação ou atividade. 

Se, levados apenas pela Inteligência vulgar, servida pelos nossos vulgares órgãos 
de percepção, observamos o Homem neste seu último aspecto, nós o veremos, quando 
muito, dotado unicamente de três corpos e manifestando aqueles três princípios 
inferiores. Na realidade, porém, ele é muito mais do que essa personalidade em constante 
mutação, e esses três princípios de que tanto se ufana por julgar serem os únicos que 
possui, não passam de grosseiro reflexos de outros que agem em veículos constituídos 
de matéria infinitamente mais sutil e, por isso  mesmo, eterna e indestrutível como os 
princípios que ela manifesta. 

Antakarana – Entre a Individualidade e a Personalidade, entre o Eu Superior e o 
eu inferior, como entre aquela e a Mônada, existe um traço de união através do qual as 
três partes que constituem o HOMEM TOTAL, podem comunicar-se. A esse traço de 
união se chama antakarana, palavra sânscrita que significa órgão interno ou instrumento 
inferior. H.P.B. refere-se a esse traço de união como a um canal ou ponte ligando Manas 
Superior a Manas Inferior durante cada incarnação. Antakarana pode também designar o 
Eu Superior ou EGO, visto ser este o órgão de ligação entre a Mônada e o eu - inferior ou 
personalidade. 

A evolução humana, durante as suas primeiras etapas, consiste em tornar 
Antakarana cada vez mais apta à  função para que foi criada, cada vez mais apta a 
permitir que o EGO domine completamente a Personalidade, reduzindo-a ao seu 
verdadeiro papel que outro não é senão o de representante do Verdadeiro Homem nos 
planos inferiores a que, pela força da própria Lei, é obrigado a descer. 

Uma vez atingido o ponto mais alto da sua evolução, a Individualidade e a 
Personalidade estarão de perfeito acordo. Desaparecerá, então, o delgado fio de 
Antakarana, por não haver mais necessidade de instrumentos de ligação entre as partes 
superiores e inferiores do Homem. A VONTADE que faz mover as duas entidades, 
aparentemente separada, passando a agir livremente, dispensa a ponte que através das 
idades lhe vinha servindo de comunicação. Só então o homem consegue encontrar as  
verdadeiras respostas às três enigmáticas perguntas da Esfinge. 

As reencarnações – A Personalidade é, pois, o meio de que o EGO  se serve para 
que as qualidades nele latentes se tornem ativas nos mundos da matéria mais grosseira, 
e Antakarana, o caminho, a ponte, o canal pôr Ele projeta essas qualidades destinadas a 
lhe facilitar a colheita das experiências exigidas para sua total evolução. 

Tal como o mergulhador que vai em procura de pérolas nas profundezas do mar, 
assim mergulha o Ego, de quando em quando, no oceano da vida para aí captar as 
pérolas da experiência. E assim como o pescador de pérolas não pode demorar muito 
tempo entre as águas, do mesmo modo o Ego tem a necessidade de voltar amiudamente 
ao elemento  que lhe é próprio, abandonando, exatamente como faria um escafandrista, 
os veículos de que se serve  em cada exploração. 

A estas subidas e descidas do EGO, chamamos encarnações. Delas se sai pelo 
fenômeno da morte que, na realidade e por maior que seja o pavor com que os homens a 
encarem, nada mias representa do que a volta do EGO à sua verdadeira Pátria. 
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Poderíamos ainda comparar cada encarnação, ao trabalho diário dum estudante de 
cuja aplicação depende o maior ou menor tempo gasto para completar sua educação. 

Ele sabe ou deve saber que a vida escolar é um meio de que se deve servir o 
melhor possível para atingir  determinado fim. Aproveitará, pôr isso, o exemplo dos 
mestres e as lições que eles dia a dia lhe ministram. E assim como o estudante inteligente 
tomará cada manhã uma lição em prosseguimento da lição do dia anterior,  da mesma 
forma o EGO retomará, ao amanhecer de cada nova encarnação, o estudo do mundo 
físico, tendo em vista emancipar-se e entrar definitivamente no seu próprio reino, coberto 
de glória. 

O EGO, reencarnado  ou fazendo vir à terra sua parte efetiva ou Personalidade, é 
como o lavrador que, suportando toda a sorte de intempéries, abandona de quando em 
quando as comodidades de seu lar e vai ao campo amanhar a terra donde colherá os 
meios de enriquecer seu celeiro. Pôr ocasião da colheita, pode o lavrador não levar sobre 
si as mesmas vestes que trazia durante a sementeira, sem que pôr isso deixe de ser o 
mesmo. O certo é que  será ele e não a veste em que se envolve quem colherá o 
resultado da sementeira, exatamente como será o EGO e não a Personalidade,  seu 
representante no mundo inferior, quem colherá os frutos das sementeiras realizadas nas 
vidas anteriores foi o EGO e não a personalidade quem semeou o Karma do seu 
passado. Será o EGO  e somente o EGO, quem tirará os respectivos proventos. E tal 
como   o lavrador cuja colheita será boa  e abundante ou má e insignificante, segundo a 
natureza e qualidade do grão semeado, assim colherá o Ego, em cada encarnação, o 
resultado bom, nulo ou mau daquilo que semeou nas encarnações anteriores. 

Costuma-se, ainda, comparar o EGO a um ator, e suas diferentes encarnações,  
aos papéis por esse ator representados. Exatamente como o ator, também o EGO é 
muitas vezes obrigado a desempenhar papéis pouco agradáveis. Mas, assim como a 
abelha colhe o mel em todas as flores, assim o EGO absorve o néctar das qualidades 
morais e da consciência de todas as  personalidades terrestres que ele representou, até 
que, tendo conseguido reunir todas essas qualidades numa só, se transforme num ser 
perfeito, definitivamente livre  do suplício das reencarnações. 

As manifestações do EGO – Acabamos de ver que a evolução das qualidades 
latentes no ego se faz por meio das personalidades em que ele encarna, sem que  isto 
nos conduza ao erro de supor que o Ego faça qualquer movimento nos planos em que 
habita. Ele se limita a concentrar sua consciência num nível inferior e a exprimi-la através 
de veículos apropriados. Não é fácil traduzi em linguagem humana esta descida do Ego.  

Na falta de melhor comparação , imaginemos que ele projeta como que uma língua 
de fogo nos planos de matéria mais grosseira do que a dos planos  sutis em que vive. 
Essa projeção representa, não o Ego total, mas apenas um fragmento de si mesmo que 
irá agir na personalidade para sentir as vibrações desses planos e, pôr seu intermédio, 
neles colher as experiências de que necessita. 

Dizem certas escolas de simbolismo que Ele  é visto no coração , sob a foram 
“duma imagem dourada do tamanho duma polegada”. Outras afirmam Ter a forma duma 
estrela brilhante e luminosa. A verdade, porém, é que o homem pode colocar esta 
centelha de consciência em qualquer dos 7 chacras  ou centros de força de que dispõe, 
dependendo essa localização de vários fatores entre os quais está a raça e a sub-raça a 
que pertença. 

Uma vez agindo na personalidade, essa partícula do Ego, constituirá o homem tal 
como nós o conhecemos aqui embaixo. 

Sua manifestação tende, invariavelmente, para o bem e para o belo. Seu desejo 
único é o progresso, o completo despertar das elevadas qualidades nele adormecidas, o 
acordo perfeito com seus veículos, com seus agentes nos mundos inferiores. O mal é 
incompatível com o  Ego. Nele só  tem acolhida o que é puro, o que não encerre 
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sentimentos de inveja ou egoísmo. Além disso, O Ego não pode enganar-se, não pode 
errar, muito embora ignore certas coisas que ele deve aprender por meio de sucessivas 
encarnações. 

Como se explica, então, que, nas infinitas manifestações do ego, através das 
várias personalidades, o fragmento de consciência, dele emanado, permita aos seus 
representantes a prática de ações tão em desacordo com aqueles elevados princípios? 

A influência da Personalidade – A partícula do Ego que irá constituir sua 
personalidade, uma vez mergulhada na matéria inferior – e graças à vivacidade com que 
se apossa dos novos veículos – logo se esquece que faz parte duma consciência menos 
desenvolvida, é certo, mas infinitamente mais extensa. É assim levada a agir muito mais 
segundo os desejos dos veículos em que se encerra do que segundo os interesses 
superiores do Ego. A este, não obstante seu poder supremo, falta a precisão do seu 
representante que, não sentindo a influência do Ego, passa a adquirir o hábito de se julgar 
independente e a  praticar atos que não correspondem aos desejos da entidade que 
representa. Impossibilitado de intervir, por não ter ainda compreendido  a que extremos 
pode ser arrastado seu representante, pelas entidades que constituem seus veículos, o 
Ego não pode paralisar um mau pensamento e impedir o crime que daí se originará. 

 Pouco é, pois, o império exercido pelo Ego sobre a Personalidade, quando se 
trata, é claro, de homens vulgares. Vaga é igualmente a noção que ele terá das razões 
que levam os homens à prática dos mais nefandos crimes. Daí a facilidade com que o 
fragmento que ele nos envia, passa a criar hábitos e opiniões independentes. Nem todas 
as experiências colhidas pôr esse representante, serão  úteis ao progresso do Ego. A par, 
pôr exemplo, da ciência que ele adquire, absorverá uma infinidade de prejuízos que lhe 
farão ver tudo sob seu estreito ponto de vista, e servirão para obstruir o caminho 
evolucional do Ego. 

Esta autonomia da Personalidade, resultante duma concentração exagerada sobre 
a  partícula emanada do Ego e da aplicação constante dessa centelha divina aos 
sentimentos de ordem inferior, pode ocasionar a destruição da Antakarana, fazendo com 
que o Ego se desligue definitivamente do seu  representante. 

E este fenômeno, felizmente raro, que dá origem a esses homens destituídos de 
qualquer sentimento de afeição ou altruísmo, verdadeiros monstros de luxúria, 
impenitentes e impiedosos que, mesmo depois de mortos, são incapazes de se elevar 
acima das mais baixas camadas do plano astral donde para assombro e desgraça dos 
incautos os vão buscar as várias seitas animistas. 

Tais seres são, em geral, postos à margem da evolução e, mesmo que encarnem, 
jamais o farão em companhia de seus antigos conhecidos, visto não haver neles mais do 
que a pequena  parte espiritual de que dispunham na vida anterior. Terão que contentar-
se em  ocupar veículos menos evoluídos pertencentes a uma raça primitiva. De regressão 
em regressão nós os veremos um dia impossibilitados de encontrar neste mundo um 
corpo humano,  suficientemente inferior, em que se possam manifestar. Chega nesse 
instante, para  eles, aquilo a que as religiões chamam inferno. Excluídos do atual plano de 
evolução, a atividade dos respectivos Egos, ficará suspensa até o momento, milhões de 
anos afastado de nós, em que um novo ciclo de vida se inicie. 

A força da corrente evolutiva – Não é fácil essa separação definitiva e total entre 
o EGO e a Personalidade. 

Se tal facilidade existisse, raros seriam os homens que dos seus Egos não e 
estivessem separados, visto o egoísmo sobrepujar de muito o altruísmo no coração de 
todos eles. 

Opõe-se a esse funesto resultado, contrário à evolução, como fator  principal, a 
diferença dos efeitos produzidos pelas vibrações da matéria que constitui  nossos vários 
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veículos; efeitos esses que, na matéria do corpo causal em que se envolve o EGO e onde 
só vibram as emoções e pensamentos elevados, é cem vezes superior ao produzido 
pelos sentimentos grosseiros na matéria dos corpos em que se envolve a 
PERSONALIDADE. Admitindo, por exemplo que 90% dos pensamentos,, sentimentos e 
ações dum homem pouco evoluído se concentrem em si mesmo, ou sejam mesmo 
absolutamente egoístas, e só os restantes 10% se apresentem duma natureza espiritual e 
altruística, nada mais será preciso para que ele progrida no caminho da  evolução. 

Se os efeitos das vibrações que afetam os corpos sutis do Ego e os infinitamente 
mais grosseiros da personalidade, tivessem resultados proporcionalmente iguais, nós 
veríamos a grande maioria da humanidade dar nove passos à retaguarda, todas as vezes 
que desse  um passo em frente, e a regressão seria tão rápida que, se não caísse 
naquele total aniquilamento de que atrás falamos, voltaria fatalmente a  reencarnar-se no 
reino animal donde  saiu quando habitava a Cadeia Lunar. 

A Natureza sabiamente preveniu essa fase de atraso mental, esse domínio da 
Personalidade sobre a Individualidade, e soube evitar que a Grande  Lei da evolução 
fosse prejudicada mesmo nos casos duma excessiva teimosia da  nossa parte. 

 

E assim, até mesmo aquele que não consegue dar mais de 1% a favor do bem,  
deixa de progredir. É preciso, pois, que o homem não realize nem essa insignificante 
percentagem  em benefício do seu progresso; é  necessário levar uma existência 
extremamente viciosa, para que o vejamos estacionário, marcando passo no mesmo 
lugar; e será indispensável transformar-se num monstro, endurecido por toda a sorte de 
crimes, para que o resultado seja uma descida no caminho da evolução. 

Mas, mesmo em tal caso, um poderoso obstáculo encontrará na sua frente. Para 
realizar esse recuo, terá que vencer a corrente irresistível que impulsiona para a frente 
todo o Sistema duma maneira que, embora lenta, nem pôr isso é menos poderosa. Será 
esta corrente que permitirá ao homem, totalmente desprovido de qualidades superiores; 
incapaz de por si mesmo fazer qualquer  esforço no sentido do bem, reencarnar sempre 
em melhores condições para aperceber a necessidade de colaborar na evolução do 
Grande TODO de que faz parte. 

O recuo, a bem dizer, não existe, e os poucos que conseguem vencer a  corrente 
evolucional, tem que despender inauditos esforços e dedicaram-se de corpo e alma à 
prática do mal. 

Erram os que supõem existir um Diabo para o qual e sob cuja influência trabalha 
toda a humanidade. Muito  ao contrário: o homem está cercado de influências benéficas, 
que por todos os meios procuram auxiliá-lo no sentido de  evitar-lhe a total separação do 
seu EGO imortal. A questão está em que ele, disso, tenha conhecimento. 

As duas consciências – não obstante nos parecer existirem duas consciências, 
uma agindo no Ego e a outra na Personalidade; por mais que tudo nos diga acharem-se 
essas duas entidades separadas uma da outra, é indispensável convencer-nos, não só 
que  esta separação raramente é total, como também tratar-se duma única consciência, e 
que, a aparente divergência entre as  duas, provêm simplesmente da  imperfeição dos 
nossos veículos inferiores. Concentra-se a consciência do Ego no coração, como já 
dissemos, e a da personalidade no cérebro, e se,  por meio de exercícios apropriados, 
capazes de por em atividade certas glândulas, o homem pudesse transportar sua 
consciência intelectual  até  ao coração, teria unido Manas-inferior a Manas-Superior  e 
verificado que a separação das duas consciências é uma conseqüência apenas da nossa 
inferioridade ou do excessivo desenvolvimento do nosso egoísmo. Não há, pois, duas 
consciências, como não há duas entidades distintas. 
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Podemos não ter a menor percepção das comunicações entre elas; pode ser-nos 
incompreensível como tais  comunicações se realizam, mas nem pôr isso elas deixam de 
ser menos constantes, nem da mais elevada deixamos de receber constantemente os 
benéficos influxos. Une-as o traço de união a que chamamos Antakarana, e nosso 
esforços devem tender sem  repouso a sentir profundamente a existência desse traço de 
união, e a trabalhar com todo o afinco para que ele se consolide de tal sorte que as duas 
consciências se  confundam numa só e o ego e a Personalidade acabem por funcionar 
como uma única entidade. 

Para o homem que considera estas coisas, de natureza espiritual, destituídas de 
qualquer interesse e jamais se preocupou em sobre elas meditar, o canal que liga as duas 
consciências ou põe em comunicação o Ego e a Personalidade, é de tal modo estreito, 
que somos levados a julgá-lo obstruído e incapaz de estabelecer a união para que foi 
criado. Pode ainda acontecer que o Ego se manifeste na Personalidade apenas pelo seu 
lado prático, dando-nos a impressão de achar-se mais desenvolvido que qualquer outro, 
cujas manifestações nos passa despercebidas por se realizarem nos mundos em que 
habita. Estas observações nos induzem ao erro de julgarmos o Ego pelo desenvolvimento 
físico ou intelectual das pessoas em que age seu representante. Devemos evitar o 
equívoco de julgar a grandeza ou evolução do Ego pela demonstração da superioridade 
intelectual ou pela  facilidade em conquistar posições, reveladas pela Personalidade que 
age no mundo físico. Não nos esqueçamos que o homem nosso conhecido com que por 
toda a parte nos acotovelamos, não passa dum fragmento do Homem Real, e que nem 
sempre esse fragmento representa as qualidades elevadas de quem o envia, por falta 
absoluta de meios próprios de comunicação. 

A grandeza do Ego – A ninguém é dado conhecer a verdadeira grandeza desse 
HOMEM que exceda em  sabedoria e força a entidade encarnada. Cada homem é, na 
realidade, muito mais do que pensa, e nem mesmo o maior de todos os santos pode 
exprimir no plano físico com suficiente exatidão, a magnificência do seu EGO. 

O desenvolvimento, porém, desses poderes, depende em grande parte da espécie 
de atividade exercida nos mundos da forma pelo seu representante. Nem é pôr outro 
motivo que ele encarna. Concorrem para esse desenvolvimento os sábios e os filósofos 
que, ativando as faculdades da Personalidade, conseguem ,pôr meio dos pensamentos 
abstratos, atingir a consciência superior e pôr-se com ela em estreita comunicação. O 
mesmo resultado pode ser obtido pelo uso constante das emoções de  ordem elevada tais 
como o afeto desinteressado, o devotamento, a simpatia e o amor por tudo quanto nos 
cerca. 

Tais atitudes, por parte da Personalidade, acordam no Ego as faculdades búdicas e 
mesmo átmicas cujas vibrações, pairando sobre o corpo astral do homem, dão  a este 
aqueles extraordinários poderes que verificamos em todos Mahatmas, Adeptos ou 
Iluminados. 

Ser-nos-ia impossível fixar limites a tais poderes, principalmente aos que derivam 
da Vontade, primeiro e mais importante aspecto da própria divindade refletido no Ego e, 
deste,  na Personalidade sob a forma inferior de desejo. Esses poderes ultrapassam de 
tal modo tudo quanto possamos imaginar, que costumamos considerar milagrosos ou 
sobrenaturais a maioria de seus resultados. 

Os homens, na sua grande maioria, ignoram que o Ego existe e, muito mais que 
deles dependa sua evolução. Esta ignorância leva-os ao desconhecimento dum mundo 
interior cuja importância ultrapassa infinitamente tudo quanto lhes  é  exterior, tudo quanto 
empolga nossos sentidos e interessa à nossa Personalidade.  

Dia virá em que os homens de posse dessas verdades, postas ao seu alcance pela 
Teosofia, reconhecerão não passarem de atores a representar, neste imenso palco que é 
a vida física, certos papéis cuja boa execução interessa exclusivamente ao Verdadeiro 
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Homem que paira muito acima deles e do qual,  eles são uma parte bem insignificante. 
Compenetrados desta verdade, compreenderão que a importância real da vida está em 
desempenhar com perfeição o papel que lhes couber seja ele qual for: de estrelas de 
primeira grandeza endeusados pelos aplausos das multidões, ou de mendigos 
perseguidos pelas mais terríveis desgraças. 

Que importa, realmente, a cada um de nós, os acontecimentos que , como atores, 
representamos, visto sabermos que eles são fictícios? Acaso o ator, enfronhado nas 
personalidades dos nossos dramas e comédias, sofre as dores ou sente as dificuldades 
que representa? Se tiver que morrer enforcado ou trespassado pôr pelo punhal dum 
assassino, que importância dá ele a essa morte fictícia? Uma só coisa deve preocupar os 
homens: é desempenhar o melhor possível o papel que está encarnando. 

Como devemos encarar o mundo – O mundo a que viemos como embaixadores 
ou agentes do Ego, do nosso Verdadeiro Senhor, nosso Cristo, nosso único Deus, deve 
ser considerado como um  palco onde cada um de nós representa determinado papel 
imposto de antemão pelo diretor de cena ou pôr aquilo a que chamamos Karma. Os 
acontecimentos  que nos trazem em constantes  atribulações e nos levam à prática dos 
maiores crimes, foram postos em movimento por nós mesmos em vidas passada; são  
efeitos de causas remotas; conseqüências da imperfeição com que em  outros dramas 
desempenhamos nossos papéis, e, por ser inútil nosso desespero quando esses efeitos 
nos desagradam, o melhor que temos a fazer e a única coisa que a Teosofia nos 
aconselha, é aceitar filosoficamente essas conseqüência ou  acontecimentos 
aparentemente fatais. 

E isto, porque depende unicamente da boa ou má disposição , da alegria ou  
revolta com que aceitamos nossa atual sorte, a forma, o papel, o caráter com que nos 
apresentaremos nas futuras encarnações. 

Puríssimo era com certeza Jeoshua. No entanto, não se revoltou contra as 
injustiças de que foi vítima, nem fulminou o centurião que o esbofeteou, antes sorrindo lhe 
ofereceu a outra face. Como Jeoshua, agiram todos os Iluminados. Pena é que os 
homens, seus adoradores, não vejam o que há de  profundo em exemplos dessa 
natureza. 

Se tomássemos idênticas atitudes e aceitássemos, pelo menos, com indiferença, 
quantas desgraças nos afligem, a  nuvem que no separa do verdadeiro Homem se iria 
dissipando de encarnação em  encarnação. As formas, por ele  mesmo  criadas para lhes 
servirem de veículos nos mundos inferiores, deixariam  pouco a pouco de servir de 
entraves ao seu completo domínio sobre a Personalidade, e tudo isso nos convenceria 
que, da  disciplina e paciência com que nos submetemos às condições impostas em cada 
encarnação, dependerá a rapidez em obtermos aqueles resultados. 

A perfeição dos veículos – Não nos esqueçamos, porém,  de que todas as forças 
emanadas do EGO, todas as comunicações entre a Individualidade a Personalidade se 
fazem através dos veículos em que esta se acha aprisionada. Se esses veículos não 
forem constituídos de matéria suficientemente pura, a energia emanada do EGO resultará 
mais prejudicial que benéfica, visto sua ação ir talvez intensificar as qualidades passionais 
do corpo das emoções. Para corpos nesse estado, para corpos destituídos de matéria 
apta a não adulterar as  vibrações superiores do EGO, melhor será que este,  para se 
manifestar em toda a sua plenitude, aguarde que a consciência desses veículos esteja em 
condições de atender aos seus desejos. 

De fato é isso que se dá. A vida do homem comum, desse nosso companheiro de 
todos os instantes, pouco interesse tem para o EGO, muito embora não ignore que sua 
própria evolução dependa da personalidade em ação nos três corpos: mental, astral e 
físico. 



DDhhâârraannââ 
Data : nº  106  - de Outubro a Dezembro  de 1940  – ANO XV 

Redator  :  Henrique José de Souza 

 38 

Que interesse lhe podem despertar veículos físicos saturados de drogas, de álcool  
e de carne? Corpos astrais pervertidos pela glutonice  e pela sensualidade? E corpos 
mentais cuja única preocupação é o dinheiro ou a solução de problemas onde predomina 
o mais feroz egoísmo? Ante o tumultuar de paixões e idéias que agitam os corpos de tais 
Personalidades, o EGO sente a impossibilidade de se fazer ouvir e prefere em geral 
transferir seus esforços para outra ocasião, para outra vida, na esperança,  nem sempre 
satisfeita, e ver o seu agente envolto em veículos menos mazelentos e menos 
pervertidos. Age, nestas condições, o Ego, como agiria um pai extremoso que, não 
podendo corrigir os defeitos de seu filho, aguardasse que ele crescesse, na esperança de 
o ver mais acessível aos seus conselhos. 

E tal como esse pai, dirá o Ego de si para si: “Inútil qualquer tentativa em favor de 
meu pobre agente aprisionado em tão ruins veículos. Tenho quase a certeza de não 
serem piores do que estes os que lhe fornecerem na outra encarnação. Vou, pois, esperar 
e, enquanto espero, outras ocupações mais importantes tomarão o meu tempo cá pôr 
cima”. 

 

Um dia o homem acabará deixando de considerar-se uma entidade à parte, agindo 
e pensando de conformidade com essa falsa suposição e, compreendendo finalmente 
nada mais ser do que uma manifestação passageira do próprio EGO, atenderá solícito 
aos seus conselhos e tudo fará para  se por   em contato com ele, utilizando 
convenientemente os meios que a Natureza, com tão pródiga generosidade, lhe forneceu. 

O conselho de Plotino – O assunto que hoje ousamos abordar é demasiado 
transcendente para ser esgotado numa só palestra. A bem dizer, é estudando a relação 
entre o Ego e a Personalidade, que o homem consegue levantar uma ponta do véu de Ísis 
e chegar um dia a saber a verdadeira missão que lhe cabe no Grande Plano ideado pelo 
LOGOS ao construir o Sistema em que vivemos. Para isso precisa o homem, não só  
jamais se esquecer que a Personalidade e INDIVIDUALIDADE são uma única coisa, 
como também Ter toda a confiança no seu poder e a coragem suficiente para esse poder 
utilizar-se. Será ainda de bom aviso considerar a consciência que age  na Personalidade 
como anormal e anti –natural. A única consciência real é a do EGO, assim como SUA 
vida é nossa própria vida. Esta convicção nos levará aos três seguintes resultados:  

a. impediremos que  o corpo físico trabalhe independentemente, fazendo com que 
esteja sempre pronto a obedecer aos desejos do EGO o que trará como resultado 
produzir nesse corpo aquilo que os filósofos herméticos denominam  ”a 
regeneração”;  

b. não permitiremos que o mundo das emoções dirija nossas atividades psíquicas as 
quais devem estar a cargo do EGO;  

c. não admitiremos, sobretudo, a existência em nosso corpo mental de outras formas 
pensamentos que não sejam as inspiradas pela ação consciente  e avisada do 
nosso  EU SUPERIOR . 

Tudo isso, porém, só pode ser conseguido pelo homem cujos veículos físico, astral 
e mental – no  interior dos quais está a personalidade e através dos quais passam as 
vibrações vindas do alto – disponham de matéria apta a deixar passar essas vibrações. 
Sem uma  saúde física, astral e mental perfeita, inútil qualquer esforço em manter  contato 
com o EGO. 

Terminemos, portanto, a nossa palestra de hoje, com o conselho que a tal respeito 
nos dá Plotino, e sobre o qual o esclarecido leitor é convidado a meditar profundamente, 
se estiver, como cremos, disposto a entrar o mais breve possível em relação com o EGO, 
ou seja, com  “o PAI que está nos céus”. 
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“Recolhe-te a ti mesmo e olha. Se te não achares suficientemente belo,  fazei como 
o estatutário que acaba uma estátua: ele corta aqui, aplaina ali, dá mais ligeireza a esta 
linha, torna aquela mais pura, até que o conjunto seja belo. Fazei como o estatuário: corta 
o que é excessivo, endireita o que está torto, traz para a luz o que estiver na sombra; faz, 
enfim, com que a beleza resplandeça em todas as partes de ti mesmo. Não cesses de 
cinzelar a estátua até que a vejas brilhar como esplendor divino da virtude, e que estejas 
bem certo de guardar a perfeição final num santuário sem mácula”. 

Novembro,  1940. 

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

...”As opiniões do homem constituem sua parte divina, e as ações sua parte 
humana”. – “Zanoni”. 
 

 

POR QUE JINA E NÃO GINA? 
 

I. B. I. PITANGA 

 

Um dos leitores mais assíduos desta revista escreve-nos indagando da razão por 
que preferimos dar à palavra derivada de Dzin a grafia Jina e não Gina, como encontrou 
em certos livros de teosofia. 

Como se sabe, até o século XVI, o i tinha igualmente o  duplo valor   de vogal e 
consoante na dupla forma de i e j, (cuius, iudicium,etc)    , podendo mesmo encontrar-se 
nos textos arcaicos do português a grafia formij, ffuij, etc. 

Do século XVI em diante, adotou-se a forma i para o valor vogal, e a forma mais 
alongada j para o valor consoante, segundo os ensinamentos do conhecido filólogo 
Carlos Pereira, que ao j denomina consoante fricativa, linguo-palatal, às vezes doce e, 
outras, chiante. 

No estudo dos Metaplasmos, verificamos que, por consonantização, Hieronymum 
deu jerônimo; Hierusalem, Jerusalem; Hierarchia, Jerarquia, etc., firmando-se o j no 
alfabeto moderno de maneira a esclarecer algumas grafias de palavras como a de que 
tratamos no presente artigo. 

O Sr. Comte Volney pondera, na sua obra intitulada  “L’alfabet européen apliqué 
aux langues asiatiques”, que na pronuncia dos sírios e de muitos outros árabes, a  letra 
chamada Djim tem a particularidade de exprimir duas consoantes (o d e o j). 

Nós não possuímos a letra Djim mas estamos certos de que, com a influência 
mourisca na península ibérica, ela se fazia sentir em determinadas palavras, docemente, 
qual fosse um “appoggio”, como se observa no dialeto de alguns caipiras sulistas do 
Brasil que pronunciam hodje em de HOJE, djustiça por JUSTIÇA, etc. E é interessante 
observar que o advérbio arcaico juso (para baixo), em nossa língua, proveio de deorsum, 
como se na sua pronunciação, hoje inusitada, aparecesse o “appoggio”mencionado, 
derivando-se primeiramente em djusum e, depois , em JUSO. 

No egípcio, o j era a um tempo vogal e consoante. Giulio Farina, eminente 
egiptólogo, prescreve em sua gramática: 

“La massima libertá regna nella scrittura delle vocali-consonanti j ed w, le quali 
vengono tralasciate sai nelle desinenze grammaticali, sai nel corpo della radici”. 

Assim, grande liberdade há na leitura das seguintes palavras do idioma falado nas 
margens do Nilo – : – jr (rio), jmr (firmar-se), r’j  (deus solar, j’r (túmulo). Aí aparece 
também jm (jim) que tanto vale “que está em”,   “que é do”, como  “aquele no qual está”. 
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Dessa elasticidade fonética nós nos aproveitamos para caracterizar bem a  grafia 
“jina”, como aliás o é no espanhol, onde o j possui outro valor, inexiste em português: – o 
aspirado. 

Mário Roso de Luna, de quem muito havemos falado e que por si só glorifica a 
civilização da Ibéria, entre outras publicou sua obra “El libro que mata la muerte” que ele 
mesmo secunda com o  nome de “El libro de los jinas”, afim de ressaltar-lhe as relações 
supra sensíveis , literárias ou filosóficas. 

Destarte, não  só para diferenciar de Gina, que é nome de mulher, preferimos a 
grafia Jina para o substantivo, que é  o caso do título de uma das obras de Roso de Luna, 
como também para o adjetivo: – cidade jina, povo jina, localidade jina, objeto jina, etc., 
etc. 

 

Como já temos escrito em vários artigos anteriores. “Jina” é   termo oriundo de Dzin 
ou daquilo que se ocupa das coisas primárias e das verdades eternas. Dzin ou Djin –  
conhecimento real, Djin-mi: – Conhecimento irreal. 

Djin é tronco de onde nasceram (além de Jina) Jnana, Dzian, Jean, Choan, Lohan, 
Grin, Gênio, e um sem  número de vocábulos. 

“Aladino ou a lâmpada maravilhosa”, nome de portentoso conto ocultista, tem seu 
principal personagem ligado a esse étimo:  ALLAH-DJIN, o gênio de Deus. 

Os Boêmios, mais conhecidos hoje como dziganos (ciganos), haviam outrora por 
pátria a  Dzingária: sua origem verdadeira remonta a épocas mais afastadas da História ... 

Jina é, pois, sinônimo aproximado de  “milagroso” e, qualificando o substantivo 
homem, equivale a dizê-lo Mahatma, Sábio, etc. 

Pôr estas pequenas linhas, o leitor naturalmente não alimentará mais dúvidas a 
respeito da grafia como também da significação da palavra  JINA, insubstituível em certas 
expressões mesmo exotéricas, de grande alcance subjetivo na interpretação de muitos 
textos orientais. 

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

VIDA! 
 

Vida; sonho lisonjeiro 

Feito de encanto e de dor, 

Fogo fátuo, passageiro... 

Vida: doçura e amargor! 

 

Vida: sorriso brejeiro, 

Carinhoso, enganador. 

Vida: gozo  acre-fagueiro... 

Vida: Treva, Luz, Amor... 

 

Gracília B. Baptista 

------------------- 
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“Nós outros, os escritores, não fazemos verdadeiramente outra coisa senão 
entreglosarmo-nos, pois, ao contrário do que se crê,  lídimos autores há muito poucos.”  - 
Montaigne 

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

“É por uma intuição imediata ou visão direta que, o pensamento, desvenda as 
coisas inteligíveis”. – Brochard 
 

SEÇÃO DEDICADA A SÃO LOURENÇO 

 
A EXCELSA GALERIA DA S.T.B. 26 

 
H.J. DE SOUZA 

 

I I 
 

OS JINAS TIBETANOS E SEUS TULKUS 
 

Multa paucis... Muitas coisas em poucas palavras 

 

Por diversas vezes temos falado dos shamanos ou Jinas (homens régios 
conquistadores, sábios, imortais, etc.) no decorrer destes apontamentos, porém, até 
agora, não nos ocupamos da maneira como os mesmos se comunicam com os homens 
vulgares (ou “mortais”); ou,  se o quiserem de se acharem com os mesmos diretamente 
ligados. Tal maneira de “comunicação” ou “ligação” possui no Tibete  o nome de tulku, 
que, anagramaticamente (por têmura ou permutação de sílabas) nos faz lembrar a latina  
“cultus” ou a veneração dispensada, pelos “mortais”, a tudo aquilo que  desconhecem, pôr 
isso mesmo reconhecendo como superior, inclusive, as fugazes aparições astrais, ou 
mesmo físicas daqueles “imortais”, como ainda, as manifestações tangíveis operadas 
através dos tulkus. 

 Se o tulku é um  “Buda vivo”, ou melhor, a mayáica ou ilusória sombra viva 
projetada por um Buda ou Mestre, o la-ma   ou  lha-ma é seu discípulo encarnado, na 
razão das duas raízes  “lha”, espírito e “ma”, matéria, mãe natureza ou Mater-Rhea, etc., 
onde o espírito tomou o seu corpo astral. O neófito ou seja aquele que não alcançou 
ainda o  necessário desenvolvimento psíquico para o grau do “discipulado” é, por sua vez,  
um trapa ou aluno. 

A palavra tulku significa literalmente “uma forma criada por processo mágico”. 
Assim, de acordo com o que  ensinam os sábios e místicos tibetanos, devemos 
considerar os tulkus, uma  espécie de fantasmas, emanações ocultas, verdadeiros 
arlequins (mas nunca um Frankenstein, um monstro humano), fabricados por um mago, 

                                                        
26 Devidamente corretos  e aumentados, servem de segunda parte ao presente estudo,  os capítulos XXXI, XXXII e XXXIV de O 
TIBET E A TEOSOFIA, última  obra do genial Teósofo espanhol Dr. Mário Roso de Luna, em colaboração conosco.  Para quem fez a 
leitura da referida obra publicada por esta revista, por isso mesmo, possuindo o número onde saíram aqueles capítulos, poderá 
verificar melhor quanto de novo e interessante apresentamos hoje aos nossos leitores, como sempre, na esperança de poder 
contribuir, com o pouco  que sabemos, para a ilustração teosófica de quantos, com sinceridade, aspiram à Luz sublime da Verdade. – 
O autor. 
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para que fiquem às suas ordens ou serviço., digamos, uma espécie de “estátua viva”, 
onde se reflete a vontade do seu criador ou ”escultor”  27 . 

De acordo como que acabamos de expor, a Sra. David  Neel relata o que lhe disse 
a respeito o próprio  Dalai Lama (o último da série dos 13,  segundo as tradições, e que 
era, por sua vez, um tulku de outro Ser mais elevado, como o era também o Trachi-lama): 

“Um Bodisattva é o tronco donde pode surgir uma  infinidade de formas mágicas. A 
força por ele engendrada mediante uma perfeita concentração da mente, permite-lhe, 
como Sábio ou Mestre, projetar simultaneamente um “fantasma”, semelhante a si (um 
duplo seu) a diversos lugares, pouco importa a distância. Não se trata apenas de formas 
humanas, mas também de quaisquer outras, como por exemplo: a projeção, a distância, 
de castelos fantásticos e  quantas “mayas” (ou ilusões) queiram empregar, não só, na 
iniciação dos seus discípulos, como também, em torno de  Fraternidades secretas ou 
colégios Iniciáticos, para que, profanos não se  aproximem dos mesmos. Assim também, 
quanto a fenômenos de ordem atmosférica e, finalmente, o do “Elixir da Vida”, ou Licor da 
Imortalidade, que extingue toda sede (explicando ainda o Dalai Lama que, esta última 
Expressão era verídica, tanto em sentido literal, como no simbólico). Em resumo, seu 
poder criador de formas é limitado”. 

As palavras transcritas, devido à elevada categoria espiritual do Dalai-Lama, 
merecem de nossa parte, como de outros conhecedores do assunto, todo acatamento 
possível; o que não acontece com a maioria dos homens, mesmo que, portadores de 
títulos capazes de os colocar em posição intelectual de destaque. Para esses, o que 
acabamos de transcrever, “não passa de ”mórbidos delírios de paranóicos e 
esquizofrênicos”.  

E isso, porque, tão  “ilustres sábios”  já vem envolvidos, desde o berço, no  
tradicional erro religioso dos pretensos “milagres”, que não são mais do que, “fenômenos 
dentro das leis naturais”, que nenhum modo poderiam ser transgredidos, ou se o próprio 
termo latino “mirabilia”, coisa prodigiosa, admirável, extraordinária, fosse anti-natural pelo 
insignificante fato de não ser habitual, corrente, etc., quando se trata de simples jogo, 
manejo ou manipulação de causas, leis ou poder ainda  ocultos para a maioria dos 
homens, porém, desvendados ou conhecidos por Aqueles que alcançaram um grau 
superior de evolução e de conhecimentos... Não nos falam bem claro os verdadeiros e 
admiráveis milagres, que cada técnico provoca na sua especialidade e que os profanos 
ou desconhecedores dos mesmos não são capazes de os imitar? E isso porque, aquele 
que ignora a técnica ou “modus  operandi”  (técnica nascida de um conhecimento  
superior ou acima do nível ordinário), não esteja em condições de semelhante realização 
“miraculosa”. Mas, devido ao seu puro, único e originário sentido de admirável ,  não 
implica em que seja violador de lei alguma natural!... 

Tal foi sempre – pese a transviadas incompreensões – o critério teosófico, pois 
que, a mesma  H.P.B. na primeira página da Introdução de sua Ísis sem Véu, diz 
textualmente: 

“Não cremos em magia alguma que exceda o poder, nem a compreensão do 
homem, nem em milagre algum, divino ou diabólico, que vá de encontro às leis naturais 
estabelecidas desde  eternidades sem conta, admitindo, porém (como é perfeitamente 
científico admiti-lo...), que a palavra “evolução” fale por si só se no físico nós temos 
gradualmente elevado desde as camadas mais inferiores de nosso globo, até  

                                                        
27 Uma grosseira interpretação para o fenômeno tulkuístico, é aquela da  repercussão hiper-fisica, que se dá entre o hipnotizador e 
seu  “sujet”: sendo o primeiro tocado por um estranho, o segundo acusa o lugar, justamente em que aquele foi tocado. O mesmo se dá 
quando, por meio de um alfinete, o sujet, lançando um grito de dor, leva a mão, automaticamente ao lugar onde o  operador foi 
ligeiramente espetado. E isso porque, tal “sujet” não é mais do que um autômato da vontade do operador. Por isso mesmo, seu duplo 
ou tulku. 
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alcançarmos as alturas em que hoje nos encontramos, lógico é julgar que o homem atual 
não tenha ainda  desenvolvido a plenitude dos seus poderes”.  28 

A teoria exposta pela mais alta  autoridade do lamaísmo oficial (o Dalai-Lama), é 
idêntica à que se encontra nas obras búdicas maha-janistas ou do  “Grande Caminho”. 
Dez espécies de  criações mágicas se acham ali enumeradas como podendo ser 
produzidas pelos Bodhisattvas ou Seres do grau imediatamente abaixo ao do Buda.  
Razão por que tudo quanto foi dito a respeito da maneira pela qual um Buda pode 
produzir formas mágicas, aplica-se a qualquer outro ser humano, divino ou infernal. Não 
existe, senão, uma diferença no grau de poder, que é unicamente a da força de 
concentração da mente, e também, da qualidade ou grau evolutivo da própria mente que 
procura agir ou criar. 

“Os tulkus de personalidades místicas coexistem com o seu criador e até acontece 
que os dois sendo venerado em separado, nos dão uma prova clara de que os tibetanos 
não acreditam que a personagem divina ou de qualquer  outra categoria, esteja 
completamente encarnada no tulku. Assim, enquanto o Dalai-Lama, que é o tulku de 
Tchen-resigs, habita em Lhassa (habitava até o fim do ciclo do oriente, como estamos 
fartos de provar), Tchen-resigs se encontra em Nankai-Potala, uma ilhotas da costa 
chinesa... E Eupamed,  ou antes, Rimpotché, cujo tulku é o Trachi-lama, reside, por sua 
vez, no Paraíso Ocidental ou Nub-Dewatchen (Novo Devakan ou céu, nesse caso, 
expresso por Shamballah, a própria Agarta se o quiserem...), enquanto aquele se acha 
em seu “Retiro Privado”  de Tjigad-jé, como todos o sabem.  Exemplos dessa natureza 
aparecem ainda nas lendas tibetanas relativas ao rei Srong-batan-gampo, o chefe 
guerreiro Guesar de Ling e outras personagens (inclusive o mesmo Ackdorge, ao qual se 
denomina também de “Rei do mundo”) que, tendo sido visto em vários lugares da terra, 
no entanto, vivem no referido País do ocidente... em nosso próprios dias, é  voz corrente 
no Tibete, quando o Trachi-lama teve de fugir de Tjigad-jé, devido às perseguições a que 
o sujeitou a política dos lamas do mosteiro de Lhassa, etc., deixou em seu lugar um 
“fantasma ou duplo’, o qual iludiu a quantos  conviviam anteriormente com ele. Logo que o 
grande Lama alcançou o outro lado da fronteira, o fantasma desapareceu...  29 

                                                        
28 Para o tibetano ilustre , cada fenômeno (Rig) é o “efeito”, Karma ou “descendência” de uma causa a que denominam de gyan, 
sendo bastante curioso  que tal palavra figure nas Mil e Uma Noites parsis, como a raiz do nome de certa princesa maga: Gyan-Jara. 
Porém, dentro da escala generativa com que sempre os fenômenos derivam de duas causas (que  são como “seu pai e sua mãe”), tal 
como na execução de um trecho musical, por exemplo, onde o “pai”  o “espírito produtor”, é o músico   e a “mãe”, o instrumento  
através do qual o mesmo “espírito” – latente – se manifesta de modo ostensivo ou radiante, existe toda uma inacabada “escala 
ascendente” de causas, verdadeira “árvore genealógica do fenômeno ou efeito em questão, a que os tibetanos denominam de cchugs 
ou risal (de rishi, antepassado originário ou primitivo, também chamado “Ava” entre os povos mais ocidentais, donde o bem nosso que 
é o Avô, etc.). A  necessária concentração para produzir qualquer fenômeno mágico, produz ondas de psíquica energia, mui 
superiores, talvez, às nossas novíssimas “ondas hertzianas”, por onde o espírito tomando por intermediária (ou tulku), a alma, mente 
ou verbo, age sobre seu próprio ou outro qualquer corpo. 

Daí, certos objetos ou instrumentos usados no mesmo Tibete, sem falar nos talismãs  e amuletos de uso constante. Tais objetos 
podem ser carregados à maneira de um acumulador elétrico, capaz de tornar refletida a referida energia, comunicando, por sua vez, a 
vitalidade, a  intrepidez, perversidade ou qualquer outra vibração psíquica; donde, o eterno uso desses amuletos, pílulas magnetizadas, 
água benta, encantos, enfim, de toda espécie. Acontece, porém, que em um estado posterior da mais intensa ou consciente carga; o 
objeto já pode desenvolve aparentemente sua, como as que adquirem em certas cerimônias ritualísticas do janaísmo, os próprios 
tormas ; “pães de propinação” dos hebreus;  “hóstias consagradas”, dos cristãos; por verdadeiros santos   “passarinhos de barro ou de 
madeira”, que o evangelho apócrifo intitulado “A infância de Jesus” conta que ele – com grande admiração dos outros seus 
companheiros de infância, produzia milagres. Do mesmo modo, o dos ngags-pas ou maleficiadores do próximo (Vide nossa obra “O 
Verdadeiro Caminho da Iniciação”, onde se fala dos feiticeiros, etc.) . E o dos “duplos” ou fantasma necromantes, empregados pelos 
feiticeiros (ou magos negros) em toda e qualquer história, para causar mal sem aparente responsabilidade, a uma vítima (quase 
sempre à distância) que, debaixo da sua sugestão ou ação... vai ter ao suicídio, se tão fraco ou débil lhe faz chegar o fantasma. Mas, 
em caso contrário, “o choque de retorno” (ou o “feitiço contra o feiticeiro”), do velho adágio popular), se a vítima se torna superior ao 
seu inimigo. Quando, finalmente, a energia de concentração mental e volitiva chega ao máximo grau requerido pela lei natural que rege 
o fenômeno, encontramo-nos com a  projeção do duplo à distância, embora que, personalidade, equivalente à do tulku. Tanto para a 
Magia Branca ou do Bom (Shamanismo, etc.) como para a Magia Negra do feiticeiro (Camanismo, etc.), a iniciação adequada não 
consiste na comunicação de uma doutrina, palavra ou segredo, mas, na transmissão do poder mágico do Mestre, para o discípulo, cujo 
poder se denomina de Angkur, através de comunicação, cura de almas, ou delegação de poderes, embora que, tal carga (cármica)  
volva imediatamente carregada de astralidade (ou e forças astrais, que tanto vale),  ao próprio transmissor. 
29 Quem sabe se em nossa própria Obra, no seu início, os dois principais fundadores da mesma não possuíram tulkus dessas 
natureza, sob pena de não puderam levar avante tão espinhoso mandato? Outros que não possuem tais poderes ou mesmo, nao se 
acham envolvidos dos prodigiosos (os poderes que a Lei faculta aos seus Mensageiros em missão no mundo, procuram arranjar 
“sósias” ou indivíduos para os substituir em ocasiões perigosas. Há quem afirme que “Hitler possui seu sósia”;  Mussolini. Do mesmo 
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No folclore ocidental existem inúmeros fenômenos dessa natureza, cuja racional 
explicação se acha na complexa  doutrina dos tulkus, desde aquele conto de “Branca de 
Flor”, por exemplo, que  o “ogro” (monstro imaginário que comia gente) responde por ela 
no momento de sua fuga com o bem amado, ate os casos de bi-corporeidade, como o de 
Apolônio de Tiana, quando vê a distância a destruição de Jerusalém, ou quando Antonio 
de Pádua e outros santos da Igreja, etc., se  desdobrando como o fazem também os 
raríssimos  “médiuns que o mundo possui”, pouco importa se inconscientemente ou 
mesmerizados, hipnotizados, etc. já por seres do Astral, já pela própria assistência, ou por 
uma auto-sugestão muito natural na magia provocada pelo ambiente: a simples mesa em 
torno da qual se acham “sujets” , pacientes ou passivos (termos esses que, só por si 
bastam para fazer compreender o estado mórbido em que se colocam tais indivíduos) e 
aqueles que dirigem semelhante sessões, como outrora a “mesa de Mesmer”, em torno 
da qual ficavam os doentes ligados uns aos outros pelas baguetas metálicas, quando não, 
pelas mãos... Sem falar nos inúmeros casos apontados pelo coronel de Rochas e  outros 
mais, em suas múltiplas experiências, quando não, o professor Charcot da Salpetrière, 
“como o maior fabricante de psicopatas que o mundo conhece”. 

Porém , as suas criações mágicas dos Bodhisattvas e outros Seres de categoria 
mais ou menos elevada (Adeptos, santos da Igreja, etc., etc.) não podem ser equiparadas 
às últimas a que nos referimos, pelos seus desastrosos efeitos, que a bem dizer 
representam verdadeiros processos de magia proibida (ou negra). 

Sim, essas criações mágicas dos Seres Superiores, são de maior amplitude vital, 
digamos assim, por serem capazes de  “receber uma vida real” infundida por seu próprio 
Criador.  Krya-shakti é, em sânscrito, o mágico poder do Pensamento, que permite ao 
iogui produzir tais ou quais efeitos à distância,  valendo-se da própria energia assim 
desenvolvida pela Yoga ou concentração. 

 “Os antigos, diz H.P. Blavatsky, afirmavam que qualquer idéia ao manifestar-se 
externamente pela concentração da atenção  e da forca de vontade, podia produzir 
resultados físicos. E a tal  poder volitivo se propôs chamar de Ichcha-shakti... A 
imaginação juntamente com  a força de vontade são com efeito , a  chave da Magia. 
Porém, a todos esses poderes, para não ocasionar vítimas, entre os que os praticam 
inconscientemente, os lamaístas dão uma iniciação preparatória, além de exigirem a mais 
pura conduta, a filosofia e a metafísica ensinadas na escola de Gynd (de Jin ou Jina); o 
ritual, a magia e a astrologia, na escola de Men (ou mentalista); as escrituras sagradas 
(ou História)e as regaras monásticas, na escola de Do (ou Od, Luz, etc.) e a gramática, 
aritmética  e demais ciências , em lições particulares dadas pelo lama ou mestre ao trapa 
ou aluno, segundo já explicamos  30 . 

“As personalidades anteriormente mencionadas, continua David-Neel, são todas 
elas tulkus, porém, segundo os lamaístas, semelhante circunstância não obsta para a 
produção de formas mágicas. Estas provêm , uma das outras e existem denominações 
especiais para todas elas, desde o primeiro e segundo graus até os sucessivos. Para os 
ocidentais, tudo isso é difícil de compreender, principalmente, se não o adoçarmos pôr 
meio de lógicas considerações. Como dizemos tibetanos, “cada homem é potencialmente 
um tulku; ou como os “espíritas”, salvaguardando as distâncias entre estes, e aqueles que 
ensinam tais coisas no Tibet, “todo homem é médium”, embora que,  para o verdadeiro 
                                                                                                                                                                                        
modo o seu; enquanto que Stalin, apenas 18, como o afirmou certo médico, chamado para o visitar, quando o mesmo se achava 
passando mal... e  “deparou com 18 indivíduos possuidores da mesma  fisionomia. Por isso que, todos eles,  mais ou menos, 
adoentados (como o são todos os homens na vida) não pode ele saber quem era de fato o famoso ditador russo...‘’ 

Quanto ao fenômeno, por  Lei exigido, no início de nossa Obra, era o caso de se perguntar quantos Henriques e Helenas concorreram 
para construção dos seus potentíssimos alicerces? Que responda, pelos homens vulgares, o reino misterioso da Agarta!... 
30 Por que razão, pois, os chamados sábios, ou que cultivaram apenas a “ciência oficial”, se arrogam o direito de criticar ou 
menosprezar uma CIÊNCIA, que lhes é por completo desconhecida, para não dizer, de que a sua é uma simples faceta? Condenem, 
sim, aos que pensando praticar semelhante CIÊNCIA, sem possuírem os devidos conhecimentos (referimo-nos aos  evocadores de 
almas ou animistas, mas conhecidos como “espiritistas”), os praticantes da Baixa Magia, etc., etc.), a adulteram ou desfiguram de 
modo tão grosseiro, que de  nenhum modo podem ser confundidos com os verdadeiros TEÓSOFOS. 
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Teósofo, como para todos os orientais cultos, o Adepto, é o contrário do  médium (pao, 
pamo), pois enquanto o  primeiro domina, conscientemente, como senhor e soberano, as 
forças produtoras (justamente por conhecê-las), o outro é um simples joguete 
inconsciente e vítima sua, como ensinam unanimemente os kha-gynd-karmas (“homens 
conhecedores das causas operadoras do Karma”). Razão pôr que o Budismo ortodoxo 
proíbe, desde logo, aquele que há de ser um tulku, todo rito religioso corrente, para que a 
iluminação  espiritual (à parte o pleonasmo), que só pode ser obtida pelo estudo e o 
esforço da mente, não seja prejudicada. E todos os rituais para curar, produzir  benefícios, 
guiar post-mortem as almas no bardo ou “mundo astral” verdadeiras armas de  “dois 
gumes”, de perigoso manejo... 

“Acontece, portanto, que um mesmo  “defunto” se multiplique em diversos e 
simultâneos tulkus, além de oficialmente reconhecidos (Foi assim, talvez, dizemos nós, 
que o último Dalai-Lama veio profligar os lamas do Tibete a que não mais se servissem 
de seu nome, para impingirem ao mundo a sua nova  encarnação, se eram os primeiros a 
saber, que aquela foi a última como apontavam as mesmas tradições). 

 Por outro lado, certos lamas passam a ser,  por sua vez, tulkus de outras 
personagens. Assim, não só é , repetimos, o Trachi-lama, o tulku de Eupamed, senão, o 
de  Subhuti, discípulo do Buda, ou o mesmo Rimpotché; como o Dalai-lama, avatara do 
místico Tchen-resigs e, ao mesmo tempo de Gedundup, discípulo e sucessor do  
reformador Tsong-kapa. Interessante, ainda, recordar que a seita dos docetas, no 
cristianismo primitivo, considerava ao próprio Jesus como um tulku. E seus partidários 
sustentavam que o Jesus crucificado não foi uma personagem natural,  mas um fantasma 
criado pôr entidade espiritual para representar semelhante papel, de cuja opinião 
compartilham certos budistas a respeito do Buda. Segundo estes, o Buda jamais 
abandonou seu Paraíso Tuchita, limitando-se a criar um fantasma de si mesmo, que foi o 
aparecido na Índia, soba figura de Gautama, o Buda histórico”. 

De todas essas teorias saiu a do “corpo pneumático de Jesus”, dos gnósticos 
primitvos, copiado por Roustaing para a sua teoria contrária a de Kardec, o qual por sua 
vez, foi beber toda a doutrina, que apresentou ao mundo como  sua, em vários livros 
orientais, a começar pelo Agruchaga-Parikari. 

“Vestes do Buda”, chama  H.P.B na sua Doutrina Secreta, a Jeoshua, 
Sankaracharya e outros mais, o que não deixa de ser uma verdade, na razão tulkuística 
das escolas tibetanas, o que vem provar nunca se ser o último, muito menos o primeiro. 
Erram, pois, aqueles que julgam Buda inferior a Jesus (ou Jeoshua), se este, como se viu, 
foi “uma veste daquele” 31 . 

                                                        
31 Num simples trabalho como este – muito menos em uma anotação – não é possível a transcrição na  íntegra, de quanto diz  H.P.B., 
no 6º   vol. De sua Doutrina Secreta, a respeito de  Ciclos e Avataras, mesmo porque, naquela época não poderia a mesma revelar o 
que a própria Lei exigia fosse feito mais de meio século depois de seu aparecimento na Terra, por um outro que, como anunciou ela 
mesma no Prefácio da referida obra, “viria no começo do século XX, etc., para completar tudo quanto não lhe fora permitido dizer”. 

Ninguém pode, entretanto, admitir que tais revelações fossem feitas de público, mas a discípulos adiantados, desde que nosso próprio 
Colégio de Iniciação, que é a  STB, possui 3 séries de aperfeiçoamento, na razão de  A,  B  e C, que tanto valem pelos 3 Vestíbulos ou 
graus iniciáticos, já que a  própria Maçonaria os denomina de Aprendiz, Companheiro e Mestre e a Ciência oficial – que tem pôr 
origem, o que outrora se aprendia nos mesmos Colégios, adota o método gradativo de ensinamento, sob pena de estabelecer 
confusão mental nos seus  discípulos ou alunos. 

Nesse caso, o que trazemos  hoje a lume,  através de tão insignificante revelação é, ainda um véu diáfano com que se cobre a deusa 
Ísis, embora que, maior rasgão lhe demos do que os outros, como já foi dito, em  épocas passadas. 

Comecemos  pelo termo JINA, por nós empregado a cada passo nesta revista: 

Não o escrevemos com G, como quer a grafia moderna, senão, também e sim com  J, à antiga pela simples razão de não ser ele um 
termo ocidental, e sim, oriental ou sânscrito, possuidor de vários sentidos, que os próprios autores ocultista e teósofos o ignoram por 
completo. 

Jina, embora sendo o termo genérico para se distinguir um Ser superior de um simples mortal ou humano, possui – como  tudo na vida 
– sete sentidos. 

Falemos primeiro do Homem Superior: O mesmo Buda chamava  a si próprio Jina, como prova a revelação que faz ao seu discípulo 
Ananda:   “Ananda, Eu sou um Jina, isto é, Eu não pertenço a este mundo”. Enquanto Jeoshua, com outras palavras: “Meu reino não é 
deste mundo”. 
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Jina, Super Homem  ou “Homem representativo”, o Mahatma, para o qual o Adepto propriamente dito,  não é mais do que um tulku na 
forma serial numérica, que não pode ser revelada de público. Nesse caso, tais Seres são dirigidos de baixo para cima, o que tanto vale 
dizer, da Agarta para o mundo terreno ou superfície da terra. Razão de se estabelecerem Regras com as quais se dirigem os referidos 
Seres, justamente, para que Eles não tomem outras diretrizes senão aquelas, de acordo com a missão que cabe a cada um deles. 

Do mesmo modo, a forma numeral das Linhas em que os mesmos se dividem e que, em sua forma integral, recebia outrora o nome de 
Shudha-Dharma-Mandalam, e hoje, outro bem diferente... Cada uma dessas Linhas é dirigida por um Ser mais elevado, ainda, ao qual 
outrora se denominava de Maha-Chohan.  Pôr isso mesmo, cada uma delas com seu Raio, e não, um só Adepto para cada raio, na 
razão de sete apenas, como queriam Besant, Leadbeater e seus fiéis seguidores, mas, uma subdivisão do referido número (sete), 
dando a forma total, ou antes, potencial (cabalística, etc) da evolução completa da Mônada, na presente Ronda. Quem diz “raio” diz 
astro ou planeta. Donde os termos: Dhyan-Chohan-Planetário, etc. (Vide capítulo XXVIII de “O Tibete e a Teosofia”, intitulado) A 
GRANDE LOJA BRANCA E AS HIERARQUIAS na Shuda-Dharma-Mandalam). 

Por trás de todos esses existe um outro da categoria mais elevada ainda, ao qual se dava o simbólico nome de Chakravarti, e, na 
Rosacruz, o de  “Divino Rotan”, isto é, “Aquele que faz mover a Roda” ou  Pramanta, etc. É a própria Roda no centro da Cruz, a qual 
pode ser substituída, tanto por uma Taça (a taça eucarística), como pôr um Coração, símbolo do Amor Universal. Nas escrituras 
orientais existe um outro termo que o define de modo mais sintético: Cri-Vatsa,  “aquele que traz o peito chagado” ou coberto de 
feridas... a sangrar, etc. Do mesmo étimo ou origem, a própria Svastika, como cruz em movimento: theoin, astros, planetas, etc. Não 
confundir com a Sowastika, que é símbolo involucional ou de movimento em sentido contrário. 

Reporte-se o leitor, a outros estudos nossos, nesse sentido, inclusive, em nossa obra O Verdadeiro Caminho da Iniciação, onde se 
fala, também, no Governo Oculto do Mundo e outros assuntos pouco estudados até a presente data, por serem de ordem secreta ou 
velada. 

Jina, ainda, o TODE como guardião  das embocaduras que conduzem aos reinos subterrâneos da Agarta. E os quais possuem um 
número secreto, de acordo com a evolução da Mônada através de uma Ronda completa, ou sete Raças Mães para uma delas, com as 
respectivas sete sub-raças, etc. E todos  esses grupos de Seres (como Vigilantes Guardiães de Montanhas ou embocaduras) 
possuindo seu Chefe ou Guia, o termo “Tode” faz lembrar o de Totem, Tabu e outras coisas mais, como prova, pôr exemplo, os da 
Nilgúria (no sul da Índia) conversarem com os búfalos, “seu animal sagrado”, como se pode verificar nas esplêndida obra de H.P.B. 
intitulada Aux pays des montagnes bleus (“Montanhas azuis, como significado do mesmo termo Nilghiri, etc.). Por sinal que tais Seres 
ao lado dos  “mulukurumbas, como degenerescência  racial  de uma evolução passada. Razão de sua reconhecida “jetatura” ou olhas 
funesto, que mata a qualquer indivíduo em 13 dias, a ponto das autoridades inglesas castigarem aqueles que olharem fixamente para 
qualquer de seus súditos. Entre uma categoria e outra se acham os Badagas, cuja origem sendo dos mesmos Todes, representam um 
“traço de união” entre o mundo agartino e o mundo terreno... 

Jina, ainda, o próprio povo de Agarta, raramente aparecendo na face da Terra, mas que, na Índia, Tibete, Mongólia, etc., quando o 
fazem, são recebidos com manifestações de respeito e grande admiração pôr parte daqueles que os sabem distinguir das suas 
próprias gentes. 

Jina,  em relação com os elementais, espíritos da Natureza, ou Gênios, como já explicamos em nosso estudo Branca de Neve e os 
Sete Anões, onde também  procurávamos  provar a impropriedade do termo “anão”,  que nada tem a ver com o referido  conto e filme 
há tempos figurando nos programas d certos cinemas desta capital.  E assim por diante. 

Quanto ao termo avatara, em torno do qual se estabeleceu enormíssima confusão,  a começar pelo de “troca de almas”, representa o 
mesmo fenômeno tulkuístico, como todos aqueles que acabamos de enunciar, porém, com as seguintes classificações: avataras totais 
ou cíclicos.  

Momentâneos, sim, bem podem ser chamados “troca de almas”, porque, qualquer entendido no assunto poderá fazê-lo. Haja vista, o 
processo (que passou despercebido à David-Neel e aos mais conspícuos escritores ocultistas e teósofos) empregado, algumas vezes 
– como agora no Tibete, devido à política dos lamas tibetanos e chineses, para impingirem um novo Dalai-Lama, mesmo sabendo que 
não podia mais haver outro depois do último, segundo as tradições expressas em livros e manuscritos no mosteiro de  Lhassa; do 
mesmo modo, com as séries dos trachi-lamas, como dos Budas-Vivos da Mongólia, como forma entra para as duas referidas Colunas 
ou  Ministros, na representação, na face da Terra, do Governo Oculto do mundo. Sim, no momento da experiência do reconhecimento 
de um antigo lama ou Buda, afim de o mesmo ocupar suas antigas funções, etc. um outro mais experimentado, ali presente e que 
deseja governar através do pequeno tulku (razão de muitos serem assassinados antes de chegarem a adultos), se passa para seu 
corpo e vai apontando os objetos que pertenceram ao antigo lama, etc.  com  verdadeiro assombro dos presentes. Nada mais fácil no 
sentido apenas da escolha, se o lama-operador conhecida o “defunto”, seus hábitos, objetos de uso, etc., etc. 

Essa mesma experiência a fizemos no começo de Dhâranâ – desde que a Lei exigia, tanto esta como outras demonstrações palpáveis 
da procedência de nossa Obra (do Oriente para o Ocidente, etc.), em presença de mais de cem pessoas, inclusive representantes da 
imprensa fluminense e carioca. Emissão, através de um pequeno vendedor de balas do Cinema Íris, trazido pela primeira vez ao nosso 
recinto, por um outro, que acabava, por sua vez, de dar ingresso em nossas fileiras. Ficando nosso corpo abandonado  na cadeira da 
Presidência, nós passamos, isto é, nossos princípios superiores se passaram para o pequeno, que falou e fez prodígios, como se 
fossemos nós mesmos que continuássemos a sessão em nosso próprio coro. Outras vezes, tanto este pequeno, como uma jovem de 
nome Osíris, falavam páli e outras línguas ocidentais jamais poderia executar. Em tais ocasiões, ao invés de tulkus nossos, digamos 
assim, passassem a ser de outros postados em longínquas distâncias, como verdadeiros  “Auxiliares invisíveis”, na construção 
espiritual de tão suntuoso Edifício. Mil vezes tivemos que  provar que “não se tratava de espíritos, como julgavam certas pessoas 
presentes, adeptos do espiritismo, melhor dito, do “Animismo”, mas, de Seres possuidores de corpos bem semelhantes aos nossos, 
embora que,  com direito – como já se fez ver – ao título de Jinas... 

Avataras parciais, verdadeiros tulkus ou vestes para avataras totais ou cíclicos, que já fizeram seu aparecimento no mundo.  Haja vista 
o que diz H.P.B a respeito de Jeoshua Sankharacharya e outros terem sido vestes de Gautama, o Buda, como “um Ser de outra ronda 
mais elevada” (já agora, opinião do Adepto, e não Mahatma, como dizem os de Adyar, denominado Djval-Kul, para  eles Kut-Humi, 
quando tal nome pertence à uma das ... Linhas de Pramanta se Ele mesmo é um tulku na face da terra, para o Mahatma ou Homem 
Representativo, habitante da Agarta, etc. Eram palavras suas: “Não sou ainda um Adepto Perfeito. Encontro-me ainda sob a tutela ou 
aprendizagem e, digamos iniciação de um Outro Ser mais elevado”... Tais palavras ficaram incompreendidas até hoje, o que somente a 
teoria do tulkuísmo serviu, através de nossa boca... para serem reveladas). 

Finalmente, avataras totais ou cíclicos, os que se manifestam em determinadas épocas de acordo com o fenômeno que envolve o 
número 432, acrescido de cifras, na razão das idades, etc. O mesmo Krishna tem estas palavras reveladoras (vida Bhagavad Gita), ao 
afirmar ao seu discípulo Arjuna:  

“Todas as vezes, ó filho de Bhárata! Que Dharma (a lei justa) declina, e Adharma (o contrário) se levanta, eu me manifesto para a 
salvação dos bons e destruição dos maus. Para restabelecimento da Lei, Eu nasço em cada Yuga (idade, ciclo, etc.). 

Vide O Verdadeiro Caminho da Iniciação  onde se fala nas 4 Idades, etc. 
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Em resumo, o tulku é a projeção, emanação  ou sombra transitória, neste mundo, 
de entidades de categoria imediatamente superior. Como tudo em a Natureza é tulku de 
algo deífico, que se encontra sempre por cima: o homem, do Jina; o animal, do homem; a 
planta, do animal e apedra ou mineral, da planta... 

O assunto, como se vê, merece maior atenção, como é aquela que lhe vamos 
dispensar nas humildes linhas que se seguem, às quais damos o título de: 

 

REENCARNAÇÃO, METEMPSICOSE e HIPÓSTASE ou TULKUISMO 

                                                                                                                                                                                        
Inúmeras as pessoas que, por não saberem a razão pela qual os avataras são expressos, nas escrituras orientais, por meio de 
“animais sagrados”, consideram o precioso símbolo, de  “pagão”, quando não o levam para o mais desprezível ridículo. É a eterna 
manta de querer criticar aquilo que não se conhece!... 

 Os temos ária, ariano, etc. provêm de ARIES ou Carneiro, cujo ramo racial era conduzido pelo Manu  (chamemo-lo assim ) RAM ou 
RAMA, na planície do Eufrates. 

Quando se diz que, “Buda morreu de uma indigestão  de carne de porco”, que, tanto vale pelo avatara  “javali”, como símbolo da 
Sabedoria expressa em seu tempo, como o foi no de outros, aquele que o simbolizava. Nesse caso, “Buda morre por ter oferecido em 
demasia ao mundo, a  Sabedoria Divina de que era Ele portador”, isto é, cansado, fatigado pelos esforços, os mesmos obstáculos 
encontrados durante a sua missão na Terra. 

Não se diz que ”Jesus traçou no chão um peixe, quando lhe apresentem a mulher adúltera”? Peixe ou Piscis, como signo de Júpiter 
tem que ver, além do mais, com as  questões sexuais.  

Assim, o Mestre ensinava por meio daquele símbolo, aos seus discípulos, que eram os primeiros a querer julgar a pobre mulher... “que 
a mesma era vítima da queda no sexo, como o maior mistério da própria queda do espírito na matéria, no começo das coisas”. E a 
prova é  que completa a lição dizendo: “Aquele que  estiver isento de pecado (isto é, deste pecado), que lhe atire a primeira pedra”... 

Quando Moisés  “proibia a carne de porco”, o fazia de modo velado, acompanhando, digamos assim, o do mesmo Buda, pois, além do 
seu sentido filosófico do maior transcendentalismo, possui o cientifico  (o higiênico, digamos assim) dos males que resultam do uso de 
tal  “carne”, muito mais, quando dela se abusa, como  o fazem os  habitantes de todo o triângulo mineiro, onde existe vultoso número 
de leprosos. 

Pelo que deixamos subentendido, os avataras são todos relacionados com os Signos Zodiacais, como estes, por sua vez, o são com 
os astros ou planetas. Tal revelação só pode ser do conhecimento dos Iniciados. Aqueles que penetraram nas profundezas dos 
Grandes Mistérios que encobrem a vida do homem e da própria Natureza. 

Existem várias maneiras de se expressar os Signos Zodiacais, sendo que, a mais conhecida, mui propositadamente complexa,  a fim 
de evitar que fosse descoberto o seu verdadeiro sentido. Razão por que se compõem de animais e de objetos ou coisas, como por 
exemplo: Áries e Taurus, seguidos de  Geminis (ou Gêmeos); do mesmo modo que, Virgo e Libra ou Balança, depois do Leão  e antes 
de Scórpio, enquanto Aquário depois de Capricórnio e antes de Piscis... Tudo isso porque o seu sentido mais do que excelso. E foi a 
razão de o grande Iluminado Claude Bernard afirmar que, “chegaria o dia em que o Homem poderia ler, no livro aberto do firmamento, 
seus destinos passados, presentes e futuros”. 

Mas vamos parar aqui para não termos a mesma sorte do Buda, isto é, de “morrermos de uma indigestão de carne de porco “, que 
tanto vale por ensinamentos esotéricos, que não podiam ser oferecidos em demasia, principalmente aqueles que não estejam ainda 
em condições de recebe-los... Donde a sábia sentença atribuída a Jeoshua: Margaritas ante porcus (não atireis pérolas aos porcos), 
que continua sendo ainda um simbolismo “animal”... 

Pena que outros também   morram  “ por não se afinarem consigo mesmo, com a sua missão, com a maneira de se conduzir para  com 
a Lei, que a tudo e a todos rege”. Dentre eles, o grande Amadeu Wolfgang MOZART, por ter musicado o D. JOÃO  de Moliére. Muito 
pio, sendo o maravilhoso compositor, um rosacruz. Byron também sofreu por haver escrito o seu.  No entanto, Guerra Junqueir 
aniquila, mata moralmente a quantos D. João possam existir neste baixo mundo ou inferior (de in-fera ou inferno), mundo em que 
vivemos, por meio da sua lira sagrada: a Lira de um dos mais primorosos poetas que o mundo já teve a ventura de possuir. Por isso 
mesmo, um gênio ou Jina. 

Sim, D. João é a expressão mais grosseira do termo AMOR (Mor, Mors ou Morte, embora que, anagramaticamente,  ROMA e  RAMO, 
para definir um passado histórico.... da própria evolução humana). Nesse caso, não AMOR, propriamente dito, mas paixão, que é coisa 
bem diversa, como estamos fartos de o provar em nossos humildes trabalhos. 

Paira ainda no espírito do carioca e no de quantos residem nesta privilegiada capital, o horrível desastre que se deu nos céus da 
Guanabara, entre um avião argentino  e  outro da VASP, que se dirigia  para São Paulo. Pois bem, entre aquelas pobres vítimas de tão  
tremendo desastre, figurava eminente teosofista, por sinal que, amigo do grande Roso de Luna, quando este pertencendo ainda ao 
número dos mortais, o mesmo que criticava acerbamente quantos ousam  confundir as com as do Espírito com as da matéria, como 
prova seu preciosíssimo estudo, Quando se morrem, publicado em um dos primeiros números desta revista. A pessoa a que nos 
referimos dirigia-se para a capital paulistana, onde ia realizar uma confer6encia intitulada: A Vida amorosa de D. João. Mais uma vez, a 
matéria sobrepujando o Espírito, digamos, representado pela Teosofia, que foi desprezada  pelo trágico D. João de todas as épocas, 
fazia cair tão perigoso Karma, sobre aquele que se desviara dos sãos  princípios que regem a  Evolução dos seres.. 

– Não e apenas o que se faz (os atos), que ocasiona sofrimentos; o mesmo acontece com o que se diz ou escreve, na razão de 
“palavras, atos e pensamentos”, bons ou maus. Razão do precioso símbolo do Anjo (melhor dito, Arcanjo) Miguel sustentando uma 
Balança, em cujas conchas se pesam esses mesmos atos, palavras e até pensamentos, que se não podem ocultar da consciência 
Universal, que em nós mesmo vibra de modo parcial... 

“O que o homem pensa, cria”, dizem os livros sagrados do Oriente. 

Pobres escritores de livros malsãos! Por tudo isso e muito mais ainda, a exigência de termos escrito o nosso: O VERDADEIRO 
CAMINHO DA INICIAÇÃO. 

“Quanto mais pesado fizeres o mundo, mais o mundo pesará sobre ti”. 

Sem comentários... 
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Para o cético positivismo que, à guisa de verdadeira ciência usamos aqui  no 
Ocidente, nossa vida física ou corrente, onde tudo se acaba, reduz a zero todos os 
humanos esforços...  Assim, não é dele de que nos vamos ocupar, nem das interesseiras 
religiões ocidentais, no seu aniquilamento estéril, ou melhor, que prefere simplificar todos 
aqueles esforços, numa anti-científica e filosófica teoria de premiar (com o céu), retardar a 
evolução post-mortem (com o purgatório) e castigar com as  penas eternas (o inferno), o 
que a própria Divindade criou, ou antes, projetou de si mesma como uma infinidade 
imensa de tulkus (seus) através de várias etapas evolucionais ou categorias... 

Contrariamente, as religiões orientais, como mais próximas da Verdade (Sanatana-
Dharma, Gupta-Vidya, Brahma  Vidya,teosofia ou Sabedoria Iniciática das Idades), pois 
que desta saíram, como pobres ramos desfolhados e carcomidos, aqueles que ousam 
renegar o próprio sangue que lhe corre nas veias, são todas elas unânimes em afirmar  
“uma vida futura”. E se elevarmos um pouco o véu de seu ainda grosseiro exoterismo, a 
de outras vidas passadas, pois que a atual é uma simples encarnação, segundo a frase 
de Kardec de que   “o berço temo seu ontem e o túmulo, seu amanhã”, com direito a mais 
amplo critério, que é o início de uma mui lógica e científica concepção. 

Porém, nós outros os Teósofos, não nos contentando com as vagas linhas de 
evolução esboçadas, mui superficialmente, em semelhantes doutrinas,   procuramos 
desenvolver a análise e a crítica filosóficas, que desde logo se  apresentam diante de nós 
como a doutrina pitagórica da Metempsicose: 

Com efeito, se “nada se perde nem se cria na  Natureza”, mas se “tudo se 
transforma” um  perpétuo futuro (porvenir ou por-vir), lógico é pensar em que as 
passionais atividades de nossa Mente criam “torvelinhos astrais”, os quais tendem logo a 
encarnar-se, o que tanto vale pela “encarnação  de nossas próprias idéias”. Razão de 
sermos protegidos ou perseguidos,  invisivelmente, de acordo com as nossas próprias 
tendências ou skhandas, como se diz no Oriente. “Quem semeia  ventos, colhe 
tempestades”. “Quem com ferro fere, com ferro será ferido”. 

Assim, enquanto o Ego humano  segure sua idêntica evolução de mundo a mundo, 
as “vidas” que lhe estão subordinadas, como outros tantos “tulkus” ou projeções mentais, 
lutam, por sua vez, a fim de escaparem da coordenadora e suprema ação de sua Vontade 
ou Consciência, o que acaba pôr se dar com a morte física, seguindo sua própria 
evolução, mui distinta e inferior à nossa, isto é,  à do seu Criador. Tais micróbios 
(micróbios) ou  “pequenas vidas”, como diria Paracelso, constituem o “núcleo psíquico” ou 
“alma animadora” (à parte o pleonasmo) de outras tantas entidades  astrais, as plantas e 
até as pedras (todos dotados de almas) são uma Metempsicose ou manifestação. Quem 
sabe se não é a razão de todos os animais, especialmente os mamíferos, possuírem 
como característica, algumas das passionais do homem? Exemplo: a timidez da lebre; a 
astúcia da raposa; a pachorra do elefante; a ferocidade do leão; a  melancólica 
soturnidade do morcego ou a comodidade egoísta do gato, etc. etc.? São 
demasiadamente humanos os referidos animais superiores, para que a sua  psiques não  
esteja ligada com a nossa, quer nos termos evolucionais e de progresso específico, como 
nos ensina a biologia ocidental, quer nos involucionais ou regressivos, que parecem 
proceder do modo de pensar do Oriente!  “Não lhe batas! Dizia certa vez Pitágoras, a um 
dos seus discípulos – ao vê-lo bater em um cão, em cujo uivo reconhecia ele a voz de um 
velho amigo já falecido”. 

O “magnetismo animal”, tão em voga entre os homens da Revolução Francesa, 
consulentes da “cuvette de Mesmer” e assistentes das reuniões espíritas dos que 
julgavam copiar Cagliostro,é denominado Gina ou Jina entre os chineses. E isso, pôr uma 
razão de pura metempsicose: a de toda força psíquica capaz de produzir fenômenos 
superiores aos de cada indivíduo, provir do “Jina ou Ser superior”, que ao mesmo preside 
e de quem não é, senão uma projeção, derivação ou tulku. 
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Claro é que existem tulkus por antonomásia, e estes são homens, por qualquer 
conceito, distintos, isto é, pela excelsa honra de serem cobiçados, temporária ou 
permanentemente por um Ser superior ou Jina. Assim,  um discípulo ou “pupilo”, para 
aquele a quem pode denominar de Mestre; do mesmo modo que este para um Mahatma 
ou “Homem representativo”, que o maneja, em tal mente, do Lugar onde se encontra, na 
maioria dos casos, da Agarta, como denominamos os reinos subterrâneos ... Não é o 
próprio Ishivara um tulku de outro mais elevado e todos esses, reunidos (em número 
velado ou secreto) Tulku maior daquele ou d’ Aquilo a que denominamos de Causa 
Primária? 

Embora que o budismo original negue a existência de uma alma permanente,  que 
transmigra e considera mesmo a semelhante teoria  “como o mais pernicioso dos erros”, 
diz David-Neel, a grande maioria dos budistas caiu na velha crença dos hindus, quanto ao 
Jiva ou “Ego, que é, periodicamente, obrigado a abandonar seu corpo já gasto, para um 
outro novo, tal como o fazemos com uma veste bastante usada, trocando-a por outra”. 

Quando o tulku é considerado como a encarnação de um deus ou de alguma 
personalidade  mística, que com ele coexiste.... a teoria do Ego mudando sua veste 
carnal, não pode servir para explicar a natureza do fenômeno... Porém, a opinião da 
maioria do povo tibetano não chega a tanto, pois, na prática, todos os tulkus, mesmo  os 
de Seres super humanos, são considerados como a  reencarnação   de seu antecessor. 

O antecessor de uma linha de tulkus (linha ou série, desde que possui um número 
certo...)é chamado Ku-kong-ma e embora que isso não seja condição essencial, pertence 
à ordem religiosa. Entre as exceções desta regra, podem ser citadas as do Pai e da Mãe 
do reformador Tsong-Kapa, desde que ambos possuem seus cargos no mosteiro de Kum-
Bum. Ao lama considerado como a encarnação  do Pai de Tsong-kapa se denomina de 
Aghia-tsang, pois  é o proprietário nominal do mosteiro. Quando eu vivia em Kum-bum era 
ele um jovem  de uns dez anos. A mãe do reformador encarna-se num outro pequeno que 
é  o lama Tchangsha-Tsang. Em casos semelhantes, os tulkus de laicos, com raras 
exceções, estão incorporados  ao clero. 

Existem também religiosos tulkus de santas ou de deusas. Particularidade notável 
sobre o caso, o das mesmas, embora vivendo em ermidas, serem abadessas de 
mosteiros de homens, e não, de mulheres, o qeu não os obriga, senão, a ocupar o trono 
abacial nos ofícios solenes. Fora disso, vivem elas em seus palácios particulares, com 
seus servos laicos e religiosos. A administração efetiva de todos os mosteiros, seja qual 
for o seu nominal senhor, é confiada a funcionários eleitos pelos monges. 

À parte os funcionários efetivos exercendo autoridade nos mosteiros, cujos bens 
temporais administram, o clero tibetano possui uma aristocracia eclesiástica, cujos 
membros são  denominados lamas-tulkus, a quem os estrangeiros, mui impropriamente, 
denominam de  “budas-vivos”. 

A natureza dos tulkus jamais foi corretamente definida pelos escritores ocidentais. 
E pode-se mesmo afirmar que nunca puderam saber o verdadeiro significado do referido 
termo. 

Embora que a existência de avataras de deidades e de outras proeminentes 
personagens já fosse, desde tempos remotos, admitida no Tibete, a aristocracia dos 
tulkus não se desenvolveu na sua forma atual, até o ano 1650. Em tal época, o quinto 
grande lama da seita dos gelugpas ou “manto amarelo”  (chamada dos Lob-zango-
gyatso), acabava de ser reconhecido soberano do Tibete, por um príncipe mongol, do 
mesmo modo que pelo Imperador da China. Não  lhe bastavam essas honrarias, pois que, 
o ambicioso lama, arranjou para si, dignidade mais elevada, fazendo-as passar uma 
encarnação  ou tulku de Tchen-rezigs, alta personagem do Panteon maha-janista. E ao 
mestre que o havia instruído e lhe testemunhava paternal afeição, o de grande lama do 
mosteiro de Trachi-lumpo, declarava que, “tal mestre era o tulku de  eupamed, um Buda 
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místico de quem  Tchen-rezigs, fora filho espiritual”. O exemplo dado pelo “lama-rei” 
aumentou consideravelmente a criação dos tulkus e  logo, todos os mosteiros, por pouco  
importantes que fossem, fizeram questão da alta honra em possuir à sua frente a  
encarnação de alguma excelsa personagem. Não se julgue tão pouco, que aqueles dois 
ilustres troncos das linhas dos tulkus, como crêem  os estrangeiros sejam de duas linhas 
avatáricas do Buda histórico... 

Segundo a crença popular, um tulku é , de fato, a reencarnação de um santo ou de 
um sábio não mais pertencente a este mundo: deus, demônio, fada,  etc. . (pelo que se  
vê , uma adulteração de  velhas tradições como aconteceu com as próprias religiões, em 
relação à Sabedoria primitiva). Como se deve prever,  grande é o número de tulkus da 
primeira categoria; a segunda não conta, senão, com alguns raros avataras de 
personalidades místicas, tais como o  Dalai-lama, Trachi-lama, a famosa Dorgi-Phagmo, 
“encarnação da deusa porca”  (mais outra adulteração do  simbolismo animal e das 
próprias tradições primitivas do Tibet), aspecto sombrio, feminino, da série tulkuistica dos 
Nirmanakayas negros, que envolve, também, o culto shivaita  hindu  (outra adulteração do 
verdadeiro sentido da Trimurti) e quantos outros cultos, mais ou menos idênticos, 
inclusive o das evocações dos mortos, pouco importa o nome que se lhes dêem, possam 
manter a maldade e a ignorância entre os homens. 

No Zend-Avesta, tais seres, são representados pelo Angra-Maniús, como formas 
sombrias dos Amesha-Spenta, enquanto estes os mesmos Dhyanis-Chohans  (Arcanjos 
da Igreja) das tradições trans-himalaias, que tanto valem, ainda, pelos Nirmanakayas 
brancos, à parte a confusão estabelecida entre os mais conspícuos representantes do 
Ocultismo e da Teosofia no mundo. 32 

Quanto à famosa  “deusa-porca ou Dordgi-Phagmo” é seguida de uma categoria 
inferior de certos deuses (pseu-autóctones), como Peckar, por exemplo, cujos tulkus 
exercem as funções de oráculos, alguns deles oficiais... 

Os tulkus de deuses, de demônios e  fadas, aparecem, sobretudo, como heróis de 
lendas, embora que alguns, como homens e mulheres, gozem atualmente desse 
“privilégio” em suas cidades e a sua maior parte como ngags-pa, magos ou feiticeiros, 
fora do clero regular. Em um ou outro lugar encontra-se, enfim,  um tulku laico, tal como o 
rei de Ling, considerado como a encarnação do filho adotivo do famoso herói Guesar de 
Ling. As mulheres são a encarnação de Kan-dhomas ou fadas podendo ser, 
indiferentemente, religiosas ou mulheres casadas, acontecendo porém que esta última 
classe de tulkus não se tenha colocado ao lado das outras duas na aristocracia 
eclesiástica, e até, de supor que possua a sua origem fora do Lamaísmo, em antiquíssima 
religião do Tibete”. 

A respeito desses últimos dados julgamos haver algo a retificar: embora que a 
doutrina dos tulkus se fizesse pública em 1650, como diz a autora é ela essencial e 
característica da Sabedoria  Antiga, porque, representa um  progresso, um passo a mais 
na revelação do mistério da vida... que os representados pelas doutrinas da 
Reencarnação  e Metempsicose. A referida doutrina tornou-se assim, semi-esotérica 
graças à grande reforma de Tsong-kapa, pois, até chega a esse reformador foi ela de  
ordem “secreta”, pela dificuldade talvez de sua exata compreensão “orgânica” ou  “serial”, 
pôr parte das mentalidades não desenvolvidas. E, mesmo assim, sujeitou-se a graves 
abusos, como a própria autora insinua... embora que possuindo inúmeros e 
desconcertantes fatos, como aqueles que vamos descrever com o título: 

                                                        
32 A mesma H. P. Blavatsky, na sua Doutrina Secreta, embora veladamente, fala nos referidos seres do seguinte modo: “A  
Humanidade civilizada, por mais cuidadosamente amparada que esteja por seus Vigilantes Guardiães (os Nirmanakayas Brancos)”, no 
entanto sofre a ação maléfica dos Nirmanakayas negros, encarnados e desencarnados, etc. 

Não vale apenas indicar quais sejamos seus “tulkus encarnados”, digamos assim, porque o leitor inteligente saberá descobri-los por si 
mesmo, em tudo quanto esteja fora da Lei, que tanto vale, pelos que descambaram para o Mal. Que respondam os “instigadores das 
guerras...”  e de outras coisas mais. 
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AS CRIANÇAS TULKUS TIBETANAS E SEU PRODÍGIOS 

O argumento que, naturalmente, se  apresenta contrário às reencarnações, é  o de 
não nos recordarmos de nossas vidas anteriores embora que nada de bom tivéssemos 
que recordar de todas elas, sem o que, não estaríamos no mundo a sofrer tão  
amarguradamente... 

Ademais, se tivéssemos recordação de nossas vidas anteriores, como se 
processar a marcha lenta da evolução, através dos vários ciclos de consciência por que é 
repartida a vida Universal? O mesmo globo em  que vivemos acompanhando  pari-passu 
a referida evolução, como prova não estar ainda de todo formado. Haja vista, os 
cataclismos ou movimentos sísmicos, que não são mais do que processos de 
reconstrução, de restabelecimento das células gastas ou arruinadas no organismo a 
Terra. Por  isso que,  se processando de dentro para  fora, como as próprias moléstias 
que afligem o homem. Não  sofre dos mesmos males, senão de outros mais graves, o Sol 
que tomamos como fonte de Vida  de nosso Sistema? Os próprios astrônomos já pensam 
do mesmo modo, quando se referem às “manchas solares” à parte o fragilíssimo juízo que 
fazem   de quanto se manifesta na abóbada celeste. 

Se a evolução da Mônada fosse levada a  efeito de modo consciente, todo seu 
valor espiritual desapareceria! Sim, porque a Consciência Integral sé se alcança no final 
dessa mesma evolução, a menos que se trate de indivíduos  que se distanciaram dos 
demais seres humanos, procurando aniquilar em seu redor a matéria grosseira que 
envolve o Espírito ou Ego, que dá a consciência plena das coisas, justamente pôr nos 
tornar Uno com a Consciência Universal! Donde se dizer que “Maia é a ilusão dos 
sentidos”, ou melhor, essa  mesma matéria que serve de espesso Véu à Verdade, na sua 
prístina integridade. 

Do mesmo modo que,  “todo sofrimento humano provém de Avidya (contrário à  
Vidya, conhecimento, Sabedoria, etc.) ou a ignorância dos meios que se deve por em 
prática a fim de adquirir a  Superação o que tanto vale, por sua própria redenção. Donde o 
“Fazei por ti, que Eu te ajudarei” atribuído a Jeoshua. E não que se pague a outro que o 
faça por nós, o que não passa de infantilidade, para não dizer exploração.... Donde 
afirmamos a cada passo  que, “somente os impúberes-psíquicos” (ou almas jovens, 
etc.)se apoiam nas falsa muletas religiosas, ao invés de  escolherem o Caminho (difícil, 
embora) da Iniciação. Nesse caso, “lei do menor esforço”, o que é mui comum na maioria 
dos homens, embora que sujeitos a novas etapas de vidas ou sofrimentos, até o Grande 
Dia em que – por acúmulo de experiências (o “caindo e levantando” do  Caminho  do 
Gólgota ) venham a ser atraídos para o verdadeiro Caminho  que é o da INICIAÇÃO. 

No entanto, inúmeros são os casos no oriente e, sobretudo, no Tibete, de 
“recordação da vida ou vidas passadas”, algumas delas presenciadas pela mesma Sra. 
David-Neel, especialmente, nas categorias mais elevadas dos lamas daquela região 
considerada como “telhado do mundo” 

Os jubilghams lamaístas ou “Budas encarnados”  em crianças, representam algo 
muito acima de nossa maneira ocidental de raciocinar, como se poderá verificar através 
das palavras da autora de Místicos e Magos doTibete: 

“Não obstante, as teorias mais menos sutis que correm entre os intelectuais 
tibetanos a respeito dos tulkus, são esses considerados ” como efetivas reencarnações de 
seus antecessores”, como provam as mesmas cerimônias oficiais do seu reconhecimento. 
Acontece, freqüentemente, que um lama-tulku prediga em seu leito de morte a  região 
onde vai renascer, acrescentando muitas vezes os detalhes acerca de seus futuros pais, 
local onde vai residir, etc. Mais ou menos, dois anos depois de seu falecimento é quando 
os seus empregados começam as buscas sobre a sua nova encarnação. Se o falecido 
lama fez predições concretas sobre o caso, seus antigos auxiliares procuram seguir tais 
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indicações. Com efeito, logo consultam um lama astrólogo e clarividente, que indica, em 
termos quase sempre obscuros, o país onde se encontra a criança e os sinais do seu 
reconhecimento. Se se trata de um tulku de elevada categoria, é consultado um dos 
oráculos do Estado, coisa obrigatória quando se trata da reencarnação do Dalai-lama ou 
do Trachi-lama. 

Algumas vezes, a criança corresponde à descrição feita pelo adivinho. Em outras, 
passa-se anos sem que se possa encontrar nenhuma naquelas condições, o que 
ocasiona grande tristeza entre os fiéis laicos do lama e seus próprios monges. Quando 
uma criança corresponde, pouco ou mais ou menos, às condições descritas, é novamente 
consultado o lama-adivinho e se este se pronuncia a favor do candidato, submete-se tal 
criança à prova de apresentação de determinado número de objetos pessoais do falecido 
lama, de permeio a outros análogos, para que a criança designe os seus, ou melhor, 
demonstre reconhecer aqueles que lhe pertenceram na encarnação anterior. Quando são 
vários os candidatos, numerosos discussões e intrigas ocorrem entre a s suas famílias e 
partidários... 

A respeito das crianças-tulkus, numerosas histórias correm de um lado a outro do 
Tibet, provando sua identidade pôr incidentes da vida passada. Poderia narrar, às 
dezenas, várias deles, onde, além do mais, encontraríamos no Tibete a sua mescla 
habitual de superstições, intrigas, fatos desconcertantes, até cômicos... Valham, entre 
eles,  estas duas amostras: 

 

Ilustração: foto 
Legenda:  

 “Criança-tulku” tibetana, cuja expressão fisionômica evidencia que atrás de tão 
débil compleição, oculta-se um outro Ser de categoria mais elevada. Note-se a tradicional 
saudação feita com o artelho do pé direito entre dois do esquerdo... (Esta fotografia dos 
arquivos da  S.T..B. já foi publicada nos – nºs:  95 e 98 de “Dhâranâ”). 

 
“Ao lado do palácio do lama-tulku Pegyar, onde me encontrava alojada, no 

mosteiro de Kum-bum, erguia-se a residência de outro tulku chamado Agnai-tsang (“a 
chama ardente”, dizemos nós). Sete anos haviam transcorrido da morte deste último e 
sua “encarnação” não tinha sido ainda descoberta, o que pouco afligia ao intendente da 
casa, cujos bens prosperavam muito mais do que os do falecido... Aconteceu, porém, que 
no decorrer de um sua  viagem comercial, quando dava entrada em uma granja para 
beber e repousar, e a dona da mesma lhe preparava o chá, ao retirar do  bolso uma 
tabaqueira de jaspe, uma criança que brincava com outras, no alpendre, logo do mesmo 
se aproxima e,  colocando a mão sobre o referido objeto, lhe diz em tom de repreensão:  

– “Por que te utilizas da minha tabaqueira?”  

O intendente ficou completamente  transtornado, como se fosse ferido pôr um raio, 
pois que, em verdade, a tabaqueira não lhe pertencia, e sim, ao seu falecido amo Agnai-
Tsang. Pasmo, trêmulo e a olhar o pequeno, mais assombrado ficou quando este, 
fixando-o severamente lhe diz:  

– “Devolva imediatamente aquilo que me pertence”.  

Invadido pelo remorso, aterrorizado e confuso, o supersticioso administrador atirou-
se de joelhos aos pés do mestre encarnado. Alguns dias mais tarde, a  criança era levada 
com grande pompa à sua antiga residência, trazendo ricas vestes de seda amarela e 
cavalgando  negro cavalo, cuja brida era sustida pelo  intendente que ia a pé ... Quando o 
cortejo chegou ao palácio, o jovem observou: “Por que havemos de tomar à esquerda se, 
para chegar ao pátio, a porta fica à direita?” A observação era exata. Por qualquer motivo, 
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a porta que outrora se encontrava daquele lado, fora entaipada depois da morte do lama, 
e  outra aberta em seu lugar, do lado  contrário. Os monges ficaram pasmos diante dessa 
nova prova de autenticidade de sue lama, o qual foi, em seguida,  conduzido ao seu 
apartamento privado, sendo-lhe servido imediatamente o chá. A  criança, sentada em 
uma alta pilha de ricas almofadas, reparou no precioso vaso de jaspe, repousando sobre 
uma bandeja encarnada, cujo vaso possuía uma tampa ornada de turquesas: 

– Dai-me  o outro aparelho de porcelana, ordenou o pequeno, descrevendo, com  
todos os seus enfeites, outro que viera da China. 

O administrador e os monges esforçavam-se, em vão, por convencer ao  jovem 
lama de que jamais aquela peça havia existido no palácio. Naquele momento, valendo-me 
das boas relações que tinha com o administrador, entrei na estância, pôr já conhecer a 
história da tabaqueira e desejosa de observar, por mim mesma, o meu estranho vizinho, a 
quem ofereci, segundo o costume, uma mantilha de seda e outros presentes. O jovem os 
recebeu com um sorriso de gratidão, continuando, porém,  preocupado com o assunto  
em questão:  

– Procurai melhor e o encontrareis,  assegurava ele, em tom  de convicção do 
que dizia.  

De repente, como se um relâmpago fulgurasse em sua mente, deu vários informe 
acerca de uma grande arca pintada com determinada cor e colocada em outro lugar, num 
apartamento onde eram guardados  os objetos raramente usados. Os monges tinham-me 
informado a respeito do que acontecia, o que me fez permanecer na câmara do tulku, 
ansiosa por saber como acabaria  tudo aquilo. Meio hora mais tarde,  a rica peça, com 
seu prato inferior e tampa, era trazida em uma caixa que se encontrava no fundo da arca 
descrita pelo pequeno: 

– Eu ignorava, por completo, a existência de semelhante objeto, assegurou-me, 
mais tarde, o  intendente. O próprio lama meu antecessor, foi, com certeza quem 
o guardou no cofre, onde não havia nenhum outro objeto de valor, além de não 
te sido aberto durante todo aquele tempo”. 

 

Ilustração: foto 

Legenda:  

Este é o pequeno lama-tulku que,  recordando-se da sua encarnação anterior e 
apresentando provas insofismáveis sobre a sua personalidade, toma posse de tudo 
quanto lhe pertencia. A fotografia foi tirada, justamente, no dia em que voltou para os seus 
domínios. 

 

Fui ainda testemunha da descoberta de um tulku em circunstâncias tão fantásticas 
quanto ao precedente. O acontecimento ocorreu em uma e que na aldeia não longe de 
Ansi, no Gobi. Inúmeros caminhos que vão da  Mongólia ao Tibete atravessam nesta 
comarca  infindável, que se estende de Pequim a Rússia, ligando todo um continente. Ao 
aproximar-me do albergue tive o desgosto de ver chegar  ao por do sol, uma caravana 
mongol, cujos componentes pareciam excitadíssimos, como se algo extraordinários 
acabasse de  acontecer. Entretanto, pela sua habitual cortesia, acrescida de nossos  
hábitos  religiosos lamaístas, cederam-me à minha gente, um pequeno apartamento e 
lugar na quadra para os nossos animais. 

Enquanto eu e meu filho adotivo Yongden nos entretínhamos a contemplar os 
camelos enfileirados  no pátio, a porta de uma das câmaras se abriu e um jovem de alta 
estatura e fisionomia  agradável, porém pobremente vestido, detendo-se no umbral, 
procurou saber se éramos tibetanos, ao que  respondemos afirmativamente. Então, um 
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lama idoso, cujo aspecto nos fez adivinhar que era o chefe da caravana, mostrou-se por 
trás do jovem e começou a falar em  tibetano. 

Como sói acontecer em encontros desse gênero, encetamos, uma conversa 
relativa ao país donde vínhamos e para onde tencionávamos  voltar. O lama, por  sua 
parte ir a Lhassa, por  Sutchu, servindo-se do caminho apropriado ao  inverno; porém, 
que semelhante viagem se tornara desnecessária, e já agora pensavam em volver à 
Mongólia. OS empregados ocupados no pátio demonstravam o seu assentimento com um 
movimento de cabeça. Eu perguntava a eu mesma, que teria acontecido para  aquela 
gente mudar tão repentinamente de  direção? Mas, não quis seguir o lama que se retirava 
para sua habitação e,  muito menos, de o interrogar a respeito. Mais tarde, entretanto, 
quando se achavam informados, por nossos empregados, de quem éramos, os mongóis 
nos convidaram a tomar chá com eles e nos relataram a sua história: 

“O guapo mancebo havia nascido na longínqua província  de Ngari, ao S. O. do 
Tibete. Parecia um tanto visionário, tal como o julgariam os  ocidentais; porém, não 
devemos esquecer que estávamos em pleno coração da Ásia.. Logo na sua primeira 
juventude, Mighyur, que  tal era seu nome, tornar-se obcecado com a estranha idéia de 
que “ela não era o que parecia ser”. Sentia-se  estrangeiro em sua aldeia , do mesmo 
modo que no seio da família... Contemplava em seus sonhos, paisagens que não existiam 
em Ngari, arenosas  soledades, tendas redondas de pele de animais, e um pequeno 
mosteiro a cavaleiro de  uma colina. Mesmo acordado, continuavam as visões, 
sobrepondo-se aos reais objetos que o cercavam, envolvendo-o em perpétua “miragem”... 
Não contava ele ainda com quatorze anos, quando fugiu de sua casa, não podendo 
resistir ao íntimo desejo de alcançar a realidade de suas visões. 

 Depois disso,  tinha vivido como um vagabundo, ora trabalhando, ora mendigando, 
errante e sem poder dominar as suas aspirações, nem fixar-se em parte alguma. Dirigia-
se, ultimamente, de Aric, ao norte do herbáceo deserto tibetano. Caminhando em sentido 
contrário e sem objetivo algum aparente, acabava de chegar, por sua vez, algumas horas 
antes,  a referida caravana. Apercebendo ele os camelos postados no pátio, transpôs  a 
soleira da porta e sem saber da razão, encontrou-se de frente com o velho lama... E 
então, com a rapidez do próprio raio, tudo se aclarou na sua mente a respeito do 
passado: viu ao mesmo ancião como um jovem discípulo seu. E  a si mesmo, como um 
lama idoso, viajando ambos nesse mesmo caminho, de regresso de longa peregrinação 
aos santos lugares no Tibete e voltando com o mesmo ao mosteiro situado  sobre a 
colina. Tudo isso foi relatando o jovem ao chefe da caravana, com minuciosos detalhes 
sobre a sua vida em longínquo mosteiro e mil outras particularidades. E como essa 
viagem dos mongóis não visasse outra coisa, senão, rogar ao Dalai-lama que lhes 
indicasse o meio de descobrir o tulku senhor de seu mosteiro, que estava vago há mais 
de vinte anos, não obstante os esforços que se empregavam para ser descoberta 
semelhante encarnação. Aquelas supersticiosas gentes não estavam longe de crer, que, 
por motivo de sua onisciência, o Dalai-lama pudesse adivinhar a sua  intenção... e a 
imensa misericórdia daquele havia provocado o encontro da piedosa caravana com seu 
lama encarnado. O vagabundo de Ngari havia sofrido imediatamente a prova habitual, 
retirando de um saco, sem engano, nem excitações, diversos objetos pertencentes ao 
falecido lama, previamente misturados  com outros idênticos. Nenhuma dúvida, pois, 
existia para os mongóis, a respeito da autenticidade de eu encontrado tulku, e na manhã 
seguinte pude contemplar como se afasta  a caravana, ao passo lento de seus enormes 
camelos, desaparecendo no horizonte, na imensa  solidão do deserto de Gobi... Com ela 
caminhava para seus novos destinos, o jovem tulku...” 

Embora que o cético, em vista deste e de outros surpreendentes casos de 
tulkuismo, não se atreva  a sorris, pelo menos, poderá formular a seguinte pergunta? “ Por 
que semelhantes casos não tem lugar no Ocidente?” observação esta que não deixa de 
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possuir uma boa oportunidade para se dizer que, tais casos se apresentam no ocidente, 
mas , nem todos  são trazidos à luz do dia, ou antes, ao conhecimento do mundo... 33 

Acontece que o jovem  da narração acima, qual “Patinho feio” da fábula de 
Andersen, nasce em um meio que não é o seu,  “por não ser pato”, mas, “cisne”... E que 
sem saber da razão oculta ou interna de seus padecimentos, lança-se a tão ingrata 
aventura, acabando por sabê-lo, isto é, por se ter encontrado com outros  “cisnes”... ou 
seja, o lama das gentes mongóis, que vinha, não menos inconscientemente, ao seu 
encontro (na razão da mesma evolução da Mônada), caso esse que se apresenta a cada 
passo na vida de todos nós, quando, em busca  de alguém ou de alguma coisa que nos é 
cara, acabamos por nos  defrontar com elas, principalmente, se em nossa procura, numa  
recíproca mental de desejos ou de vontades...  capaz de realizar tamanho fenômeno, 
andam as mesmas. O que deixa de ser “milagre”, conforme já o  provamos em outro 
capítulo. Sem falar no fulgor instantâneo da chispa reveladora da vocação que, em boa 
lógica  eqüivale a nos sentirmos tulkus. Nesse caso, o “Juro ser Beethoven ou nada”, de  
Wagner,  ao ouvir pela primeira vez a Quinta Sinfonia”; o “Eu também sou pintor”, do 
grande renascentista; o profundo e instantâneo movimento de compreensão e emoção do 
jovem Pascal, quando se defrontou, qual verdadeiro tulku, com a geometria de Euclides, e 
que, sem o auxílio de nenhum método que lhe ensinasse, chegou, pode-se dizer, a 
redescobrí-la sobre as famosas lusas. E que,  para o castigar, por sua “perigosa 
vocação”, o prendera seu ignorante pai; ou enfim, “a divina loucura” com a qual,  aquela 
outra criança chamada João Sebastião Bach, sentiu-se arrastada e compenetrada com os 
velhos mestres do canto firma eclesiástico, de quem vinha, assim, a ser um real tulku. E 
isso, até o ponto de chegar  a copiar as páginas dos livros corais à  luz pobre e simples da 
lua, porque seu pai o proibia de tal coisa, o que acabou pôr ocasionar, mais tarde, a sua 

                                                        
33 Inúmeros são os caso dessa natureza no ocidente. O próprio Cel. de Rochas relata diversos, do mesmo modo que os livros 
ocultistas. Os próprios jornais já enchem as suas páginas, quando sobram para tanto... de casos idênticos. E para não irmos muito 
longe, tivemos uma filha – que  sabíamos ser uma outra já falecida – que disse certa ocasião à sua mãe:  “Eu não morri uma vez e 
você não me cobriu com uma colcha cor de rosa? ” Inútil dizer  quão feliz sentiu a mãe de tão privilegiada criança, em ter a certeza do 
que lhe afirmava o esposo, depois que perdeu a primeira filha, por sinal que ambas de nome Alina, justamente, pela certeza que 
possuía o pai de ser a mesma... Outras vezes, punha-se a  desmagnetizar (passes em sentido contrário) os alimentos que a mãe lhe 
punha em seu prato, pois da primeira vez que teve tal proceder, procurando-se saber do motivo por que procedia assim, ela responde:  
“Para afastar as más vibrações da cozinheira”. O fato é relatado, entre outros, em nosso livro (O Verdadeiro Caminho da Iniciação) . 

De um outro sabemos, que, com dois anos apenas de idade, já marcava compasso, até, acompanhando o ruído dos veículos que 
passavam na rua, ou quando a mãe a ninava no colo, seguindo o ritmo da cadeira de balanço. Sem falar em certa vez que fomos ao 
harmonium para ver até onde chegava a consciência artística do pequeno (residente ainda em São Lourenço, por sinal que filho de um 
casal amigo).  Além de ao acompanhar o ritmo da música, quando viu que a mesma ia terminar, foi diminuindo o  compasso executado 
por ambos os braços, deixando-os cair para baixo, justamente, quando demos como fido o improviso musical, o que  se torna mais 
importante por não ser uma música conhecida .... 

Por sua vez , na Índia, uma criança de nome  Tun-Tyne, filho de Rangoon, que aos cinco anos fazia pasmar os mais doutos  
sacerdotes brâmanes e budistas, discutindo os  mais complicados problema filosóficos, conhecidos e desconhecidos, principalmente 
concernentes ao Budismo. De fato, esse pequeno prodígio jamais freqüentara  escolas primárias, quanto mais, Universidades, como 
fizeram com Joe Krishnamurti, a fim de que o mesmo pudesse  “ser Messias ou Instrutor dos anjos e das religiões”. “Jeoshua, aos 13 
nos, discutia com os doutores, no templo”. 

É da mesma Índia, o seguinte telegrama: Madras, 20 – Acaba-se de descobrir um prodígio matemático de onze  anos. Foi trazido a 
Madras, por seu pai, procedente de Madura capital religiosa da Índia do Sul, onde assombrou a todo mundo, por seu estranho 
conhecimento das matemáticas superiores. Raiparayanan, que assim se chama tal pequeno, foi examinado pelo diretor europeu da 
Instrução pública, que o qualificou de  “Gênio”.  

E como esses, dezenas de outros que nem sempre chegam ao conhecimento do mundo. Não encontramos, de momento, melhor 
palavra para expressar a de “tulku” em ação, como  a hipóstase grega: “colocado sob ou em subordinação a este ou aquele” (caso, 
pessoa, etc.). Semelhante palavra além do mais, não abre novos horizontes históricos filosóficos acerca do que  poderíamos chamar 
de “tulkuísmo” no Ocidente, já que a religião crista considera a Jesus “como a Hipóstase da Segunda Pessoa da  Santíssima Trindade” 
(Pai, Filho e Espírito Santo) ou a Terceira, na de Pai, Mãe e Filho, dos ófitas, gnósticos e outros pseudo “hereges”. Além de que, Jesus, 
na sua vida terrena se fôramos seguir os  Evangelhos, agia, algumas vezes, por si, como  “Filho do Homem”   (verdadeiro significado 
do termo “Jeoshua Ben Pandira”, como seu verdadeiro nome), nesse caso, tulku, e em outras como Deus (jina, etc.) . E tão adequada 
é para nós a palavra Hipóstase, como substituta de tulku, que ao ser Jesus, para o cristianismo, “uma Hipóstase da Divindade”, não 
distantes se acham os tibetanos, segundo vimos, de aceitar como tulku, todo aquele que se acha sob a égide, controle, direção, etc. de 
uma Entidade superior. Entidade que (como a de Sócrates, o seu "Daimon", sem o sentido errôneo que lhe dá a Igreja) teve de o 
abandonar na cruz, a julgar por ou as próprias palavras Elli, Elli (ou Elias, Elias! a entidade solar, hipostática, dirigente, etc.) por que me 
abandonastes? o que, além do mais, vem provar que tal “hipóstase”, Yoga, união etc. entre o Jina e o Tulku nem sempre é permanente 
(na razão dos avataras momentâneos ocasionais a que nos referimos em outra anotação deste estudo). 

A diferença entre a Hipóstase de Jesus para o cristianismo, e o fenômeno do tulkuismo para o tibetano, se acha a favor da 
interpretação que preenche, com múltiplos graus intermediários (tulkus números 1, 2, 3, etc.) a imensa distância, ou melhor, a abstrata 
“não distância” entre a Divindade e o homem... 
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cegueira. Mas, que mistério é esse dos pais de semelhantes “eleitos”... e que parecem 
estar colocados pelo Destino no seu caminho para os fustigar com a dor e o  fogo dos 
seus incompreensíveis castigos e resistências às inatas (tendências ou skandas) 
qualidades que, semelhantes às do “ouro adormecido no Reno”, jazem ainda latentes no 
futuro tulku? 

Para finalizar: que o leitor se dê ao bondosos afã de colher nas biografias de todos 
os  gênios (outra categoria de Jinas) da História, o que de semelhante ou mais trágico 
acabou de ler nas anteriores linhas. Do mesmo modo que,  sem nenhum favor de nossa 
parte, em todos eles evidenciaram-se as características orientais dos tulkus. 

 

MAIS SOBRE  A DOUTRINA  DOS TULKUS 

Afim de dar a devida amplitude filosófica à fecunda teoria dos tulkus, impõem-se 
certas sintéticas considerações que, para isso, nada há de melhor do que a Numeração, 
por ser, de fato, a Alma do Cosmos. 

Prescindindo da base adotada (binária, ternária, setenária, decimal, duodecimal, 
etc.), a grande descoberta da Numeração se baseia na consideração serial e 
categoremática das unidades das  diversas ordens. Toda cifra de cada ordem é o tulku da 
superior, e toda unidade superior, o Jina, gênio ou shamano das inferiores. Seja-nos,pois,  
permitida semelhante introdução de palavras novas, por não encontrarmos outras 
adequadas em nossa deficientíssima linguagem corrente. 

Assim, cada cifra numérica possui dois valores: o seu ou “absoluto”, e o  “relativo” 
ou alheio à ordem  a que pertence (decimal, centesimal, milesimal, etc.). O que, traduzido 
para a  linguagem concreta, eqüivale a dizer que,, cada ser (que não é, senão, um 
número na grande  síntese cósmica) possui dois valores e duas modalidades psíquicas: 
sua própria, a de missão, a do “eu sou quem sou”  (Ego sum Qui sum) da que é reflexiva, 
o “cogito, ergo sum”, dos filósofos, e a qual corresponde como parte integrante de um 
superior conjunto (família, povo, nação, e até, como o artista de tal o qual instrumento, no 
conjunto de tal ou qual orquestra) acontecendo, assim, freqüentemente ocaso de um 
indivíduo forte, valioso, meritíssimo, porém, mal colocado ou fora da ordem a que 
corresponde: um 9,permita-se a  comparação, que vale em si mais do que um, porém,. 
Valendo menos do que este Um, ao qual se pos no lugar das dezenas ou se tornou um 
10. 

Sim, porque, a Numeração, que não é, senão, o símbolo do Anima-mundi 
platônico, é também à maneira de uma árvore o “Árvore das árvores”, cada folha se acha 
retida em um outro ramo, do qual imediatamente depende. Tal ramo e seus congêneres 
se acham, pôr sua vez, em um ramo maior. E assim, sucessiva e numericamente, até 
chegar ao tronco, cujo poder mágico de  tamanhas considerações, é o que dá o seu poder 
de ação a todo o exército, pois que, neste último, o general ou quem o dirige, é uma 
unidade superior (dezena) como outras tantas inferiores unidades para todos os soldados 
de seu pelotão. Os oficiais são, pois, a unidade superior aos sargentos; a seguir, estes 
para os  cabos... e assim por diante, constituindo debaixo de um só comando (o General 
em chefe) um vasto organismo chamado exército ou Milícia (do termo latino equivalente 
ao nosso MIL), cuja característica, de mágica eficácia para a ação, é o que vê 
multiplicados em suas mãos executoras, nas de quantos soldados submissamente o 
integram. E reduzida, em troca, a Mente e a Vontade do referido Exército à única mente e 
vontade do General em Chefe, cuja personalidade se vê assim agigantada, enumerada e 
como  que divinizada, até o ponto de  muitos deles, na História, depois de  vencerem o 
inimigo, “com a força bruta ou numérica dos demais”, reclamarem para si sós, honras 
divinas. 

E como  o número se aplique à vida, surge poderosa ou tímida a Magia: assim é 
que, o poder avassalador da  Companhia de Jesus (hoje, como se sabe, transformada em 
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Sociedade mercantil ou comercial) poder que, felizmente se vai definhando em um 
presente mais culto do que o passado (desde que tudo evolui na vida),possui em sua 
organização uma “milícia de sentimento religioso completamente falsificado”, porque, a 
Verdade resplandece pôr si mesma, sem necessidade de “esmagadoras milícias”, que, 
além do mais, agem através da Mentira... O Poder da Carbonária maçônica provinha da 
mesma “organização numérica”. 

Outra organização numeral ou em milícia é, sem dúvida alguma, a dos céus; as 
bacias dos rios, verbi-gratia, unificando-se em séries numerais, mais ou menos alteradas 
ou “obliteradas”, representadas pôr continentes: estes, com os mares que os cercam e a 
atmosfera que os envolve, constituindo a grande Síntese ou  Todo do planeta Terra, o 
qual, pôr sua vez, entra como simples indivíduo insulado na grande família dos demais 
astros obscuros, que em torno do Sol tão musical ou  concertantemente, giram. E mais do 
que provável é , que esse nosso Sol forme “família” ou ordem numeral de grau superior 
com outros sóis vizinhos... como todos eles dependam numericamente”, do grande 
conglomerado galáctico, irmão gêmeo dos demais conglomerados e nebulosas, que 
adornam o cerúleo manto do Firmamento... 

Pois bem, os conceitos abstratos de  Jina e Tulku ou de superior e inferior motor e 
movido (motorneiro e motor etc.) se dão em todos esses exemplos citados e em quantos 
outros possamos buscar, porque, a bem dizer, qualquer ato executado pelo inferior 
(soldado, monge, carbonário, filho, etc.,) pertence a uma dessas duas classes: o próprio 
e,  por conseguinte, imputável a si mesmo (responsabilidade, Karam, auto-determinismo) 
ou mandato (ordem direta ) ou sugerido (ordem indireta)e  imputável somente ao superior 
que o ordene ou sugira. Razão por que os Códigos penais e os Juízes encarregados de 
os aplicar na vida jurídica, procuram, muito bem,  separar uns de outros atos para a 
aplicação ou não da responsabilidade, expondo, por um lado, que são delitos as ações ou 
omissões voluntárias, castigadas por Lei (supondo-se voluntária toda ação, enquanto não 
exista outra em contrário), e por outro lado, estabelecendo os casos de irresponsabilidade 
por submissão forçada a um poder superior (caso dos mentecaptos ou  “mens-captos” , 
que, a ) bem dizer, não são mais do que pobres tulkus do Mal); os  alienados ou aqueles 
que possuem – como  todos os tulkus – outro amo ou senhor, por isso que, não 
responsável seu ego; os perturbados, enfim, pela ação  tulkuística de um perturbador ou 
obsedado, isto é, retirado por este de seu verdadeiro e natural lócus (loka, em sânscrito) 
ou lugar 34 . 

Notifiquemos ainda, que entre os numerosos casos, mais ou menos tulkus, que  
poderíamos citar em relação ao Ocidente, figura por exemplo, os do tulkuísmo patológico 
da mediunidade, da hipnose e os das “duplas personalidades”, já admitidas pela ciência 
médica, onde a ação do jina sobre seu tulku é sempre temporal; ora no espaço, pois que 
o Jina deixa sempre o seu tulku em uma maior ou menor liberdade de ação (qual o chefe 
ao soldado, fora dos atos, propriamente ditos, militares), assim repetimos: aquela união 
não ser permanente, embora que possa durar séculos de encarnações (com vistas ao 
ensinamento ocultista de H.P.B. quando diz: “toda ação ou direção dos Poderes 
Superiores sobre o homem, forçosamente há de ser temporal, porque, se não o fosse 

                                                        
34 Já temos feito vários estudos, onde procuramos demonstrar que, no tupi figuram inúmeros (termos originárias de idiomas antigos, 
principalmente, do sânscrito. O próprio termo “oca” do qual se suprimiu o “I” do loka sânscrito, quer dizer casa, abrigo, refúgio, etc. por 
isso mesmo, "lugar" apropriado para se habitar, viver, repousar, etc.  

Ayuruoca é o nome de uma cidade e município do Estado de Minas Gerais de que tomam nome o Rio e Serra da mesma região, por 
sinal que tal rio é o mas elevado do Brasil, nascendo num dos picos culminantes do Itatiaia, ou seja, a 2.290 metros acima do nível do 
mar. Quanto à serra, faz parte da Mantiqueira. De seus rochedos, despenha-se a mole de água, que forma a majestosa cascata 
denominada cachoeira dos banhos.   

O significado do  termo tupi “ayiuru-oca”, é: “casa que fala”, embocadura, o  lugar que ruge, etc. 

Pois bem, em sânscrito existe um termo bem semelhante, ou seja: Ayur ou Ajurloka, cujo significado para o nosso idioma, é: Região da 
Vida, etc. Nesse caso, tanto os termos como os seus significados são idênticos em ambas as línguas. 

E assim por diante. 
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deixaria a este irresponsável e sem progresso”). E até, o mesmo caso de tulkuísmo ou 
hipóstase, regido se acha pelo Karma de cada um, à semelhança do soldado, do monge, 
etc., que uma vez, ao menos, no início de sua carreira, foi livre de aceitar ou não aquele 
seu papel de tulku, o qual tão pouco é eterno, porquanto, no último período , ou pior das 
hipóteses, tem a morte por limite. 

E já que do Ocultismo falamos, devemos também acrescentar que a profundíssima 
teoria dos tulkus, aclara mais de um conceito ocultista, que os estudantes de Teosofia o 
pudessem ter, por mais obscuro que lhes parecesse.  

Para não citar, senão, um caso, façamos lembrar uma outra passagem dos ensinamentos 
de H.P.B., ou seja, em seu opúsculo Os Primeiros Passos no Caminho do Ocultismo, 
onde se nos ensina como procede  o Mestre iniciador ou Guru, com o grupo ou  
“manípulo” de seus cinco discípulos eleitos, como símbolo das respectivas cores 
sagradas (ou Tatvas, como forças sutis da Natureza, etc. embora que hoje o número seja 
maior, na razão esotérica do ciclo, etc. ...)  E aos quais  é dever seu harmonizar entre si,   
“como as cinco cordas da lira clássica” , senão, os cinco dedos de cada mão (com os 
quais é tangida a mesma “lira” ...), prova evidente de que  a referida passagem se 
relaciona com o infindável assunto de que nos ocupamos neste momento. 

A mestra H.P.B. – se devemos crer no que  dela muito nos relatam Olcott e outros 
biógrafo – a partir da mortal enfermidade que precedeu a sua viagem e iniciação na 
mística tibetana, para logo nos oferecer os seus incomparáveis livros, falou de si como 
terceira pessoa e, portanto, tulku, em frases bem claras, como aquela de “este corpo 
ilusório”, velho e apodrecido”; quando não, “essa velha mulher de 40,60,100 anos, que 
importa”, etc., muito mais reveladores, ainda, de seu caráter tulkuístico. E cujos protetores 
Jinas ou Mestres, segundo parece, não se preocuparam em abandona-la às suas próprias 
forças, nos últimos anos de sua dolorosa vida, como ao próprio Jeoshua, quando se 
sentindo abandonado por seu Pai, exclama: Elli, Elli! Lama sabacktani! 

Toda essa doutrina que vimos desenvolvendo, graças às  obras  dessas duas 
mulheres, traça desde logo verdadeira  “Filosofia Universal”, coroadora e enobrecedora 
da “Anatomia cósmica”, valha a frase já em voga no Ocidente, com o gigantesco avanço 
da Ciência, sobretudo, da ciência astronômica, fisiológica à base de verdadeira   “Chave 
sexual” (chave que sabemos ser a mais inferior do cósmico mistério...), porque, a 
atividade dominadora e como que “fecundadora” do Jina sobre seus tulkus, é  algo assim 
como a do   “varão” (despida do sexo animal ou do uso da Magia Negra), cuja etimologia, 
bem se pode afirmar, é a de vir  “varão” e   “vis” força, ou mesmo do VRIL  sânscrito, com 
o mesmo sentido enquanto que, a  atitude passiva ou semi-passiva de cada tulku é, de 
certo modo, receptiva, subordinada, absorvente, algo portanto, feminino. Razão, ainda, 
porque as doutrinas teosóficas, como as mais puras dos ascetas tibetanos, repelem toda 
mediunidade “como entrega passiva e cega a poderes desconhecidos, bons, maus e 
perversos; preferindo o tulkuísmo ou hipóstase aqui estudado, por não ser uma entrega 
às cegas ou passiva, e sim, à mística, científica, artística e filial ligação ou união, sem 
prejuízo algum para o submetido ou tulku e seu Deus ou Andro-gino. 

 
A VIBRAÇÃO DO LOGO ATRAVÉS DOS JINAS E SEUS TULKUS 

Se cada homem e, até, cada coisa existente no Cosmos, é um tulku ou hipóstase 
de uma entidade superior a que se acha subordinado por lei serial de  “numeração 
abstrata”; do mesmo modo, se cada naldjorpa ou naldjorna possui um Guru ou Mestre em 
série indefinida, o grandioso panorama do Universo, “como organismo vivo. Não é mais 
do que simbólica Árvore, cujas raízes – como a  “Árvore norsa” dos escandinavos 
primitivos e quantas outras estão apontadas nas diversas teogonias – se acham dentro do 
Seio insondável da divindade abstrata, inefável e incognoscível: enquanto seus ramos, 
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crescem e se dividem, sem cessar, envolvendo assim tudo quanto se acha dentro do  
“infinitamente grande” até alcançar o “infinitamente pequeno”. 

E ao longo de tais raízes, troncos e ramos, uma só Força Inteligente: a do Logos ou 
Verbo, fazendo circular, centrífuga e centripetamente a magna Vibração da Vida, Vibração 
em que, cada ilusória “realidade vital”, não é, senão, o tulku, tatva ou “invólucro mágico”  
de uma parte, grande ou pequena, daquela Vibração, como tônica orgânica ou vital dentro 
de outro organismo superior, ao qual se subordina como a parte do todo”. 

Este, e não outro, o ensinamento universal da Mística, de acordo com a verdadeira 
etimologia da palavra, ou seja, a do “Mistério”, Germe, ponto de partida de posteriores  
“porvires”. Assim, quantos simbolismos traduzem algo dessas relação de “Causa e efeito”, 
de  “dirigente e dirigido”, de  “mestre e discípulo”, de  “pai e filho”, etc., deixam 
transparecer aquela grande verdade de que nós vimos até agora ocupando.  

Notáveis são, com efeito, as estâncias  do antiquíssimo Poema de Dzyan, que 
serviu de tema a H.P.B. para a  sua maravilhosa obra  “A Doutrina Secreta”, que cantam o 
místico laço existente em cada ser, na razão de chama e chispa; em cada astro, entre seu 
Lha ou   “Espírito” e seu Vaham ou  “Veículo” que é a massa material e astral do mesmo 
astro, os Homens solares ou  “imortais”  (Dhyanis, Chohans, Kohans,  andro-jinas, 
Hermes-afroditas ou hermafroditas, kyritas, etc.) e os homens mortais ou terrenos, com 
aquelas finalizadoras palavras da mais excelsa veneração, que canta:  “Tu és meu Vaham 
(veículo) até o grande Dia (Nirvana) em que Tu em mime eu em Ti, seremos a mesma 
coisa”. Cujo sentido,  se  prescinde do falso conceito de um Deus pessoal e de poder 
“criador”, para o de “Emanador”  ou Projetor, já está  apontado nas palavras de 
S.Agostinho:   “creasti nos, domine, ad te; et inquietum est cor nostrum donec requiescat 
in Te (“para Ti e de Ti emanamos, Senhor, razão pela qual, nosso coração se acha 
eternamente inquieto e sequioso até que em Ti repouse”)” 

Para focalizar melhor, embora que sempre imperfeitamente – por não o permitir a 
humana linguagem – essas místicas e inexplicáveis sublimidades, o próprio simplismo de 
verdadeiras “coordenadas mentais”, como diria um matemático, o que se acha contido 
naquela parábola de  “As seis direções”, atribuída ao Buda, e que pode ser encontrada 
em nossa obra  “pelo Reino  encantando da Maia”, queda mesma e de outras faz 
modestos comentários. 

Com efeito, se o homem saindo de seu cego e absurdo egocentrismo  de  “um 
simples ponto sem dimensão espiritual no místico Espaço infinito” meditar acerca das seis 
direções, nas quais, sendo ele um simples e efêmero ponto, formará ele mesmo a “tríplice 
cruz” de tais linhas, ou sejam as dos pontos  cardeais (Norte, Sul, este, oeste, Zenit e 
Nadir), será do lado Norte, na linha Norte-Sul das gerações físicas aos seus sucessivos 
ascendentes (avas, jinas ou rishis),  e do lado do Sul da referida linha meridiana aos 
respectivos descendentes, seus nepas, tulkus materiais, etc. Verá ainda, na linha de Este 
a Oeste e do lado do Este, aos seus espirituais progenitores, seus Gurus ou Mestres, e do 
lado oeste, à sua descendência espiritual e mental , seus chelas, discípulos, por sua vez, 
tulkus seus... já que,  ensinando a outros, é que o homem pode chegar a Mestre. Do 
mesmo modo que aperceberá misticamente na 3ª linha ou a do Zenit para o Nadir (a 
vertical), passando igualmente às outras por seu próprio e pessoal ponto, seu ideal, sua 
Missão, sua razão de ser na  vida e o Farol final de todas as suas dolorosas “rondas”, 
encarnações  ou  “peregrinações” pelo mundo da Ilusão; e  se olhando ou contemplando 
para baixo, o Nadir, seu negro, seu mísero ou cármico passado, lastro esse que o  
impede de subir, de  erguer seu vôo triunfal para o prodigioso farol do Eterno descanso 
nirvânico. Mas, onde acabará despojando-se, feliz, no dia em que, sem egoísmos cegos, 
encontrar em seu próprio ponto, ao Universo inteiro, e a Este, o seu geométrico ponto. 
Verá, finalmente, ao ter alcançado a semelhante Superação de sua própria Consciência 
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ou Ponto, esse Nada-Todo incognoscível, mas, de que um modo ou outro, constituía 
própria Divindade, que não é , senão, ele mesmo 

O famoso diálogo entre Khrisna e Arjuna ou o Mestre e seu discípulo ou tulku, de  
do Bhagavad-Gita, é outro caso típico na literatura mística oriental , da doutrina que 
estamos desenvolvendo desde que representa o “Espírito de Verdade ” que transmite ao 
sedento de Luz, essa mesma Luz ou  “Vibração-Sabedoria”, que mantém a harmonia do 
mundo. E semelhante Vibração ou telepatia por veneração, própria de tão sacrossanto 
laço, acima da superior paternidade física ou da consangüinidade, seja ela qual for, faz 
seguir em plena liberdade ao discípulo ou tulku, a linha reta, por antonomásia a que se 
não desvia, quer para um lado, quer para outro, na esperança de colher as “flores” da 
Vereda, à guisa dos diversos Heróis de As Mil e Uma Noites. Pois que, mesmo depois de 
morto, sua energia segue, digamos, conscientemente, firmando para si  próprio, o novo 
corpo que lhe vai servir na próxima encarnação. Semelhante, ainda, a psíquico cometa, 
cujo periélio se achasse junto ao Sol da Verdade e o afélio, alcançando as longínquas e 
mesquinhas solidões da terra, por isso que, vivendo alternadamente sobre a sua 
grosseira superfície, naquela simbólica Villa Gaya, onde a tradição aponta como “o lugar 
onde o Buda alcançou, finalmente, a Iluminação... Ademais, seu próprio nome Gan ou 
Gogaya, etc. (Gau ou Gotama)”, o diz, como “futuro Pastor ou condutor de Gado”. 

Cada de um nós, além disso, é o  Jina dirigente de seus próprios pensamentos,  
que vem a constituir, tomando vida própria nos três sucessivos mundos físico, astral e 
mental, outros tantos inumeráveis tulkus produtores do Bem ou do Mal , que em verdade, 
são aqueles que formam o caráter de cada indivíduo. 

Razão pôr que o Ocultismo e a Ética superior, dão mais importância ao 
Pensamento, do que à Palavra ou à Ação, por lhe serem derivadas. Vivemos a cada 
instante criando os nossos próprios destinos, à guisa daquela mui sábia sentença, que 
diz: “semeia um pensamento e colherás um feito; semeia um feito e terás um hábito; 
semeia um hábito e formarás um caráter; semeia um caráter e colherás um Destino”. 
Comparável, ainda, a uma ocultística eucaristia (de Eu e Karistos ou prodígio, senão, “Eu 
crístico, que a bem dizer é a superação final) pela qual o homem, sentindo-se tulku de 
Superior Poder, ou melhor dito, de uma série infinita de celestiais e gradativos poderes, 
eleva, garbosa e reveradamente, acima de sua cabeça, a Taça do sacrifício de sua 
própria Vida. Enquanto tais poderes descendo sobre tão prodigiosa Taça, a consagram do 
mesmo modo que, na filosofia pagã descia a sagrada inspiração das musas em ígneas 
chamas diante do poeta ou músico, para que lhe viessem as sublimes criações, que de 
certo modo era ele o próprio criador; do mesmo modo que, no sacrifício bramânico, na 
mais perfeita hipóstase, “sacerdote, altar e vítima”, formavam uma só e mesma coisa... 
Como ainda, as três inicias judaicas JHS, estampadas na mesma “Taça eucarística”, de 
múltiplos sentidos, inclusive do termo JEHOVAH, digamos de quem JEOSHUA – como 
tantos outros que lhe ficam mais ou menos próximos, são tulkus. Representando, ainda, 
essas três excelsas iniciais – já que  não podemos divulgar as outras.... a própria Mônada 
ou Consciência Universal, por isso que, de Tríplice Forma ou Manifestação, na razão de 
Pai, Filho e espírito Santo,  como Três Pessoas distintas e Uma  só Verdadeira... 

Finalmente, a doutrina do tulkuísmo é por demais transcendente para ser 
desenvolvida, principalmente de público. Procuramos, no entanto, compará-la com a dos 
fenômenos aceitos pelas próprias religiões do  Ocidente , senão, ainda, com os da vida 
comum dos indivíduos afim de que, tanto quanto possível, a referida doutrina se tornasse 
compreensível, mesmo aqueles que não possua uma cultura teosófica e ocultista das 
mais profundas. 

Por isso mesmo, não há como  repetir a frase latina que serve de cabeçalho ao 
presente estudo: 

Multa paucis, isto é, muitas coisas em poucas palavras. 
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------------------------ 

"Tudo que morre cai na vida. Nenhum corpo, nenhum ato, nenhum, pensamento 
pode cair fora do Universo, do tempo, do espaço... onde a vida existe sempre. A 
dificuldade está apenas em saber morrer, para poder VIVER no verdadeiro palco cênico 
da REALIDADE". – H. J. Souza. 

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

"Toda a ciência é, sobretudo uma coordenação de fatos presos a sistemas de 
relações. A realidade exterior é tão fugitiva, tão volúvel, que ela só se nos define e só se 
nos fixa quando a ligamos pelos laços indissolúveis das leis em que ela se, formula." - 
Euclides da Cunha. 

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

A última palavra da filosofia moderna  é continuação e desenvolvimento dos princí-
pios fundamentais científicos que Platão deixou assentados." - Jowett. 

 

NOTAS E COMENTÁRIOS 
 

PRESIDENTE  FRANKLIN ROOSEVELT 
 

Não podia ser indiferente à S. T. B. o magno acontecimento dá reeleição do 
“primeiro estadista do Mundo” como é designado o Presidente Roosevelt na penúltima 
página do livro "O verdadeiro caminho da Iniciação", do Professor Henrique J. de Souza. 

Dentro dos interesses sociais do terrível momento por que passa a Humanidade, 
representa aquela reeleição a mais eloquente vitória dos ideais americanos, entreabrindo 
ao mesmo tempo horizontes mais vastos ao desenvolvimento do pan-americanismo, de 
acordo com as suas ações já postas em prática, ditadas sempre pela confiança em si 
mesmo, sob o controle dá própria dignidade. 

A soberania popular, ambientada na liberdade de consciência dá grande República 
Norte Americana, de acordo aliás com ás exatas previsões da S. T. B., deu ganho de 
causa ao grande Presidente, que se apresentou ao pleito sem titulo maior do que a estima 
e consideração de todas as Forças construtoras de seu país, pela utilidade social de seus 
principais atos de Governo.  

Ele merecia à glória de continuar e levar a bom termo sua excelente política lnter-
continental de "boa vizinhança", a qual, pode-se dizer que se encontra ainda em período 
de experimentação, sendo necessária a continuação do mesmo espírito conciliatório que 
o pôs em evidencia para encontrar a fórmula que á equilibre e coordene definitivamente, 
em formas cada vez mais úteis e eficazes, como demonstração de sua Força, Sabedoria 
e Fraternidade.  

Dentro de um ambiente de mútua e leal cooperação, os E. Unidos da América do 
Norte e o Brasil muito podem fazer em beneficio não somente de seus interesses 
recíprocos. como principalmente em prol dá Civilização continental americana, estreitando 
cada vez mais suas relações de fraterna solidariedade, procurando ainda ambos ser 
grandes, acima de tudo, pela Paz Universal e pela dignificação do Trabalho, pelo 
desenvolvimento,  enfim, das Forças morais que produzem a evolução criadora dos ideais 
que já resplandecem nas fímbrias  do horizonte do Futuro que os aguarda. 

Dentro destes elevados pontos de vista foi que o Diretor social da S.T.B., 
engenheiro Eduardo Cícero de Faria, dirigiu oportunamente um telegrama de 
congratulações à Embaixada Americana, nesta Capital, por tão expressivo triunfo 
eleitoral, tendo recebido imediata resposta de agradecimento. 

 



DDhhâârraannââ 
Data : nº  106  - de Outubro a Dezembro  de 1940  – ANO XV 

Redator  :  Henrique José de Souza 

 62 

Ministro Hernandez Catá 
Em nome da Sociedade Teosófica Brasileira, o Diretor  social, Dr. Eduardo Cícero 

de Faria dirigiu à Legação de Cuba condolências pelo triste desaparecimento, nas 
dolorosas circunstâncias conhecidas, do eminente diplomata e homem de letras Sr. 
Hernandez Catá, insigne vulto, não apenas admirado pela sua vasta projeção intelectual 
no continente americano, mas estimado carinhosamente pela sensível alma brasileira, 
que via em Hernandez Catá tanto no diplomata impecável como no escritor fecundo e 
brilhantíssimo, uma das mais inequívocas expressões de honroso e entusiástico amor aos 
valores dá nossa terra e da nossa gente. 

A Legação nos respondeu sem demora, juntando aos seus agradecimentos ás 
palavras, cheias de reconhecimento, dá nobre família enlutada.  

 

MIRANDA JR. 

Particularmente grato á nós outros é o motivo deste registro, fixando uma 
expressão do nosso regozijo em face do notório triunfo do pintor Miranda Jr., no renhido 
concurso de decoração do Palácio Militar, o Ministério da Guerra.  

Nessa emulação de arte, realizada dentro de moldes rigorosos, em Novembro 
último, coube ao ínclito “pintor do Exército”, como é cognominado na “Revista da Escola 
Militar” o ilustrador “jina” de “Dhâranâ” e colaborador de "La Prensa", o 1o lugar da Série 
B, que lhe assegurou a execução do principal trabalho: dois painéis revivendo páginas 
augustas da História pátrio, destinados ao gabinete do Ministro. 

Firmado está, pois, o marco duma nova fase altamente auspiciosa na carreira 
desse artista patrício que soube esperar, consciente do próprio valor, confiante em si 
mesmo, o seu grande dia. 

A intriga enredosa das circunstâncias adversas da vida no caminho dos legítimos 
predestinados, resulta sempre Inútil. 

– Miranda Jr. venceu. 

O autor de "marinhas" admiráveis que decoram a Escola Naval, e das quinze telas 
magistrais que compõem a excelsa Galeria da Sociedade Teosófica Brasileira, terá 
sempre a acompanhá-lo nas suas futuras conquistas a .satisfação que hoje manifestamos 
mui fraternalmente... 

 

"O VERDADEIRO CAMINHO DA INICIAÇÃO" 
 

Comentários da imprensa do país sobre o aparecimento do livro do nosso 
“JORNAL DA MANHÃ” – São Paulo, 31 de Outubro de 1940 – Seção: “Livros Novos”. 

– “O Verdadeiro, Caminho da Iniciação” – Prof. Henrique J. Souza. Recebemos o 
bem feito volume “O Verdadeiro Caminho da Iniciação”, de autoria do Prof. 
Henrique J. de Souza, e editado sob os auspícios da Sociedade Teósofica 
Brasileira, com sede no Rio de Janeiro. Excelente impressão, confecção gráfica . 
esmerada, o volume agrada plenamente. Na primeira pagina encontramos os 
seguintes conceitos: “Se os homens não adquirirem convicções morais muito 
mais completas e profundas, todas as tentativas de reforma política ou social, 
além de ilusórias, concorrerão para aumentar a desordem e a balbúrdia 
contemporâneas”. O Prof. Henrique J. de Souza, ilustrado cultor da Teosofia, é 
um belo espírito, superiormente voltado para os altos problemas espirituais e 
filosóficos que desafiam todos os estudiosos interessados em decifrarem e 
explicarem os males que atormentam a infeliz humanidade. O livro, que é 
editado e distribuído pela Sociedade Teosófica Brasileira, contém 258 páginas 
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bem '”desenvolvidas e escritas numa linguagem acessível e agradável. Como 
diz muito bem o autor, no seu prefácio, o livro foi  escrito aos 13 dias que 
antecederam ao conflito europeu e .o autor j á previa os dissabores que haviam 
de surgir. A obra é, enfim, um lenitivo aos desanimados e reaviva a fé e a 
esperança de dias melhores e venturosos" . 

 

“CORREIO DA MANHÃ” – Rio, 6 de Outubro, de 1940 – Seção: “Livros Novos”. 

– Henrique J. de Souza – “O Verdadeiro Caminho da Iniciação” – Rio – Para dar 
início á Biblioteca de Cultura Teosófica, produziu o Sr. Henrique J. de Souza, 
dirigente da Sociedade Teosófica Brasileira, grande volume sob o titulo “O 
Verdadeiro Caminho da Iniciação".  A matéria é abundantissima, daí ser exposta 
de modo compacto nas 260 páginas de formato grande, num verdadeiro desafio 
à firmeza de vontade dos que buscam trilhar o caminho aberto pelo autor. Sem 
dúvida esse aspecto tipográfico já é uma demonstração de perspicácia 
psicológica do escritor, como bom treinador de neófitos na compreensão das 
transcendentais verdades que ensina. O Sr. Henrique J. de Souza demonstra 
possuir vastíssima cultura no campo do saber em que se especializou. Cita e 
transcreve uma infinidade de autores, com a mesma facilidade com que joga 
com os termos sutis e as teorias complexas da teosofia no desenvolvimento das 
suas idéias e na formação da mentalidade dos que buscam, no seu livro, a 
ciência do incognoscível ao comum dos humanos. O autor dá – para os que 
partilham de sua crença – o alfa e o omega das coisas eternas, o que faz num 
estado de perfeita felicidade, só possível possuem o que considera a ciência do 
absoluto". 

 

“DIÁRIO DE NOTÍCIAS” – Rio, 10 de Novembro de 1940 – Seção: “Registro 
Bibliográfico”. 

– “O Verdadeiro Caminho da Iniciação” – Henrique J. de Souza. – S. T. B., Editora 
–  A Biblioteca de cultura teosófica acaba de editar o seu primeiro volume. Trata-
se da obra do Sr. Henrique J. de Souza, “O Verdadeiro Caminho da Iniciação” 
seguido dum estudo sobre o futuro imediato do mundo. O livro contém uma 
Introdução e os seguintes capítulos: Ocultismo Prático, o Ocultismo comparado 
às artes ocultas, Mistério, o Grande Choque, Alvorecer de uma nova era e 
Conclusão. Bem escrito, grandemente documentado, com cerca de 300 páginas, 
“O Verdadeiro Caminho da Iniciação” é um trabalho de mérito, que muito poderá 
fazer por aqueles que procuram a verdade. - N. L.” 

 

EM TORNO DE NOSSA PROPAGANDA, A S. LOURENÇO 
 

Jus est ars boni et aequi (o direito é 
a arte do bom e do justo) . 

 

De há muito que a Sociedade Teosófica Brasileira vem recebendo – quer 
verbalmente, quer por meio de inúmeras cartas – , queixosas reclamações por parte de 
diversos leitores desta revista, que se mostram surpreendidos ante a tenaz propaganda 
que a mesma vem fazendo, há Longos anos, em torno da estação climática de S. 
Lourenço. 

A surpresa desses simpatizantes à Causa em que a S. T. B. se acha empenhada, 
vem do fato de “considerarem aquela estação de águas frequentemente sujeita a doenças 
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de natureza epidêmica, achando por isso estranho que a S. T. B. , pelo seu órgão oficial, 
de tal modo enalteça as virtudes de São Lourenço”. 

Há um grande equívoco na interpretação dada pelos referidos reclamantes, à 
prodigiosa propaganda que a S. T. B. vem fazendo da “Capital Espiritual do Brasil”, como 
àquele privilegiado recanto de Minas, denominou o grande teósofo Mário Roso de Luna. 

A denominação acima, que nós endossamos por sabermos as causas profundas 
que a originaram e que não podem ser, infelizmente, compreendidas por todos os nossos 
dignos leitores – não obstante as páginas de DHÂRANÂ virem repletas de claras alusões 
a tal respeito – já por si esclarece, de modo eloquente, as razões de tantas e tão 
persistentes referências a S. Lourenço, chegando mesmo a criar uma Seção especial 
nesta revista, destinada a tornar o mais popular possível o nome daquela cidade mineira. 

Somos forçados a concordar, embora isso muito nos pese – como prova jamais o 
havermos feito até agora – com a opinião dos que, por cartas ou pessoalmente nos 
procuram, afim de justificar a sua surpresa, diante das graves perturbações, senão 
mesmo, terríveis abalos morais, por terem sido acometidos das moléstias que assolam o 
referido lugar, dentre elas, pertinaz e perigosa disenteria, sarampo, cachumba, varíola e o 
próprio tifo, sendo que alguns deles, tendo perdido mesmo entes queridos, como fossem 
esposas, filhos, etc. etc. 

Não podemos deixar de lastimar se acaso a nossa propaganda, por mal 
interpretada, tenha contribuído indiretamente, para essas  tristes ocorrências. 

 Mas, como bem se verifica  pelo exposto; essa propaganda tem tido sempre um 
sentido puramente espiritual, visto ser, de fato, S. Lourenço (interpretemos segundo a 
própria Teosofia) o lugar onde o  Manu das futuras raças fez o compromisso de colher no 
sede da Pátria Brasileira, as mônadas que irão constituir o último sub-ciclo do presente 
ciclo racial: Haja vista nosso lema: Spes  messis  in  semine ou “a esperança da colheita 
está  na Semente”  Para comemorar-se a data em que foi feito esse compromisso  
realizado a 28 de Setembro de 1921, erigiu-se o monumento de que trata esta revista, nos 
seus números anteriores. 

Colocando, como tantas vezes temos feito, S. Lourenço entre as cidades sagradas 
de que nos faia a história religiosa de todos os povos; dando as suas montanhas 
privilégios iguais aos do Monte Sinai onde Moisés recebeu as Tábuas da Lei, ou as do 
monte chinês de Kuin-Long-Sang, onde as Serpentes de Sabedoria iam buscar o 
Conhecimento Perfeito; considerando os cumes verdejantes que se alteiam: em torno da 
cidade, envoltos nas mais puras e sublimes vibrações espirituais, como se no seu interior 
habitassem  os legendários Nagas, fundadores da  civilização dos Incas ou os Tuatha de 
Danand das montanhas do verde Erin; procuramos enaltecer, qualidades reais, 
indiscutíveis, e  da sua propaganda jamais nos poderemos abster. Todos quantos dali 
voltam livres de qualquer ataque ao  seu organismo físico – que se contam aos milhares –   
sentem a influência benéfica dessas vibrações superiores e dos  seus  efeitos salutares 
guardam imperecível lembrança.  

E a mais não pode ir a nossa propaganda, nem dos males, que tão justamente se 
queixam alguns dos, nossos leitores, demos ser responsáveis. 

Desses males também temos sido vítimas, como nos seria fácil provar, quer com 
os médicos da localidade, quer com os da capital,  a  quem temos procurado. Sem falar 
nos da S. T. B., que têm ido  buscar, inúmeras vezes, os seus principais fundadores (seus 
Presidentes), tal o estado grave em que são obrigados a viajar: Outra Prova bem frisante : 
possuindo a S.T. B. – em uma das principais artérias da cidade (avenida Dr. Getúlio 
Vargas), um prédio destinado a servir de Residência aos referidos fundadores, devido às  
mesmas causas, que de há muito dão origem as queixas dos nossos  ilustres leitores, 
permanece fechado quase o ano inteiro, o que obrigou a S. T. B. a tomar a deliberação de 
manter ali um zelador para que o referido prédio não acabasse em ruínas...  
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Pudéssemos nós tomar o ambiente físico de S. Lourenço tão salutar como o é o 
espiritual; estivesse em nossas mãos eliminar os pântanos com todos os seus miasmas, 
calçar e arborizar profusamente as ruas ajardinar as praças, tornar totalmente inofensiva 
a água potável, melhorar a própria iluminação nada compatível com semelhante lugar, 
destruir enfim, tudo quanto tão lamentavelmente ainda concorre para afugentar de S. 
Lourenço os que procuram, longe do tumulto das grandes cidades, a paz de espírito e a 
saúde física, e nós o faríamos por amor dos nossos semelhantes e para que nossos 
elogios não tivessem que sofrer essa única restrição. 

Mas a tanto não vai o nosso poder. Essa patriótica missão está a cargo de quem, 
de direito, dela se vem desempenhando com louvável afã. Suas ruas se vão alteando 
para fugir às inundações e aos lamaçais, de que são vítimas à mais leve carga d'água os 
terrenos ainda sujeitos às inundações do Rio Verde estão sendo lenta, mas 
convenientemente aterrados: a água potável, de barrenta começa  a correr quase pura e 
cristalina de todas as bicas; do mesmo modo que as nuvens de poeira já não se 
apresentam tão espessas e, neste andar, “a privilegiada cidade, eleita pelos deuses para 
o desempenho duma missão de que os homens nem sequer podem fazer  a mais leve 
Idéia”, deixará de merecer o título de  “cidade fatídica”,  com que  a estigmatiza um dos 
nossos leitores, “amargurado pela morte súbita dum filhinho, dois dias depois da sua 
chegada ao  Rio, para onde veio de automóvel a conselho de um dos médicos da 
localidade, na esperança de que o mesmo ainda pudesse encontrar salvação”. 

Assim, DHÂRANÂ, perseverando na propaganda subjetiva de S. Lourenço, coloca 
as palavras de todos os que clamam pela  sanidade da privilegiada cidade, no coração 
dos administradores que com aquele amor que mais do que nunca, estão devotando a 
causa pública, não deixarão de acelerar seus esforços no sentido de eliminar totalmente, 
de tão encantador pedaço de Minas Gerais, os males que ainda o afligem. 

A febre de progresso que, após o advento  do Estado Novo, empolgou todos os 
administradores e se está fazendo sentir em todos os recantos do nosso imenso e querido 
País, anima certamente os filhos de S. Lourenço, e isto é uma garantia segura de vermos, 
dentro em breve, esta cidade tão atraente e benéfica sob o ponto de vista material, como 
há muito o é sob o aspecto espiritual. 

E esse dia virá antes da Estação de S. Lourenço transformar-se – como um dos 
nossos missivistas prognostica – “num insignificante ponto de parada para os trens que 
passam repletos de passageiros, em demanda de paragens mais salubres”. Antes de 
chegarmos a essa lamentável decadência, veremos, ao contrário, graças aos esforços 
persistentes dos responsáveis pelos altos destinos da cidade, derramarem-se por todos 
os seus maravilhosos recantos, convenientemente saneados, andas sucessivas de 
turistas ávidos de saúde física e moral, se agora mesmo e apesar de tudo, o número de 
aquistas que os procuram anualmente, é superior a vinte mil. 

Antes dessa realização que nós consideramos infalível, consoem-se os 
admiradores de S. Lourenço e acalmem sua impaciência todos quantos já conseguiram 
vislumbrar, através de nossos artigos, os grandes e sublimes mistérios que envolvem toda 
essa região, recordando o velho e sugestivo provérbio: “Roma não se fez num dia”. 

Para os que choram a perda dalgum ente querido, sabemos não haver outro 
consolo, que o fortemente enraizado na crença de uma Lei Suprema e Justa, a que tudo 
no mundo está subordinado, e da qual a ninguém é dado escapar. A esses, nós diremos 
que a dor que os feriu em S. Lourenço os teria ferido igualmente em qualquer outro lugar, 
se isso estava escrito no “Livro dos Lípikas”, que tanto vale pelo Karma. E assim, felizes 
foram aqueles que tiveram S. Lourenço por Lugar de sua desencarnação.  

Tollitur quaestio. 
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Revista da Escola Militar 
 

Ao recebermos o último número da "Revista da Escola Militar", o quadragésimo 
quinto, mais uma vez cintilou aos nossos olhos, não apenas o capricho duma feitura 
gráfica levando o esmero ao último pormenor, uma inspirada direção jornalística, seleta 
colaboração literária, doutrinária e técnica, mas a expressão moral duma mocidade que, 
devotada a ave missão o da Espada, que sustenta a justiça, a segurança da Pátria, o 
princípio soberano da sua independência, não se faz menos, admirada no seu tradicional 
culto às forças do Espirito, manifesto na criação intelectual pura entre formas superiores 
de arte. 

Na escolha consciente da epígrafe que brilha alta, como um símbolo de Justiça e 
Sabedoria irmanadas, na primeira página, ha toda uma vibração de obra bem nascida e 
conduzida : .  

"Não cora o livro de ombrear com o sabre, nem cora o sabre de chamá-lo irmão". –  
Castro Alves. 

O nanquim magistral e incontrastável do consagrado artista patrício Miranda Jr., 
ilumina, como sempre, essas paginas de soldados-estetas. 

O diretor, cadete Brasilio Marques Sobrinho, despedindo-se dum ano letivo e 
encerrando o período de sua perfeita atuação na revista, apresenta palavras finais, onde 
a nota espontânea de real modéstia não logrou velar um inequívoco, inescurecivel valor 
de inteligência e sensibilidade patenteadas numa série de admiráveis edições dessa 
primorosa "Revista da Escola Militar". 

Entre os colaboradores do número que nos exigiu este registro especial, figura o 
Fra Diávolo, de "Dhâranâ". 

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

"Se a humanidade aceitou algum dia uma verdade para depois negá-Ia 
obsecadamente, não é retrocesso senão progresso o tornar a reconhecê-la e aceitá-la." 
A. Butlerof (ex-catedrático da Universidade de São Petersburgo). 

 

 

O SENTIDO TRANSCENDENTE DAS CARATERÍSTICAS FELIZES  
E DO PROGRESSO SANLOURENCIANOS 

 

 Acerca da formosa e tradicional estância sul-mineira, São Lourenço, “a capital 
espiritual do Brasil”, como a designamos nós outros, seja em seu aspecto esotérico ou no 
plano social-histórico pode encontrar-se nas páginas de "Dhâranâ,"  inúmeras referências, 
comentários e mesmo estudos  completos, principalmente em nosso no 102, dedicado 
àquele rincão pelos deuses abençoado, onde eclodiu, espiritualmente, em 1921, a Obra 
gigantesca da S. T. B., que veio definir historicamente e concretizar vaticínios gloriosos 
desde a antiguidade manifestados pela voz da  Sibilas, dos Arahts e das venerandas 
escrituras orientais; Obra de cíclica transcendência em face dos futuros destinos do 
Brasil. 

Na Seção dedicada a São Lourenço, porém, que abriu sua primeira página em o 
numero 103 desta revista, e onde se vem desenvolvendo a História esotérica da Missão 
deste Centro Iniciático descortina-se, dentro dum quadro complexo, em toda sua 
grandeza a unidade dos múltiplos significados excelsos que para nós outros encerra a 
alma da privilegiada filha da Mantiqueira soberana, cidade mística, seio onde se esconde 
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a rosa mágica de perdidas tradições augustas, cidade de fato predestinada porque 
eminentemente jina. 

As caraterísticas felizes, de ordem vária, que se contam no rico acervo de vida da 
luminosa estância, os surtos de seu crescente progresso social-econômico, atraindo 
sempre e sempre as atenções gerais para o prodigioso ‘Jardim das Hespérides”  
brasileiro, cheio de fontes encantadas, miraculosas, e cenário de crepúsculos 
estranhamente oraculares falando ao silêncio da Vila Helena iniciática, são fotos que, bem 
compreendidos, simplesmente traduzem, sem embargo de desencontros secundários no 
terreno onde se tornam responsáveis os humanos prejuízos, a vontade, os desígnios 
duma Lei superior traçando, pelas mãos da Natureza e do Homem, conjugadas, um 
caminho eleito, e já florido da tradição duma “Montanha Sagrada”, ou “Montanha da 
Esperança”, ecoando no coração do povo, tradição irmã-gêmea de antas outras tradições 
de montanhas santas; - caminho que se irá acentuando e ampliando, aberto à 
consciência da verdadeira História deste país e dos seus filhos: berço escolhido pelas 
incontrovertiveis leis que regem a marcha evolucional dos povos, para portentosa 
civilização que fechara, aureamente, a epopéia do grande ciclo ário que se vem 
desenrolando desde os pósteros tempos da perdida Atlântida. 

Menos por estas limitadas palavras que pelas aludidas páginas nos lauréis de S. 
Lourenço inspiradas, as notícias que passamos a transcrever, parcela apenas duma 
sucessão expressiva de reconhecimentos insuspeitos, e de notórios empreendimentos 
progressistas, trazem mais um regozijo a nossa consciente expectativa: 

 

A LUMINOSIDADE DA MANTIQUEIRA 
(Transcrito do "Jornal do Brasil de 3/10/940). 

 

"Certas características de Cambuquira e de outros pontos desses altiplanos 
mineiros no tocante ao que pode chamar-se climatologia medica, induziram alguns 
pesquisadores, como o Dr. Manuel Brandão, em monografia bem interessante, a indagar 
se o extraordinário poder tonificador, mais do que isso revivificador, de tais paragens, não 
se origina da intensa e mesmo um tanto sui generis luminosidade do respectivo céu: 

A primeira sensação que o recém-chegado ali experimenta é a de uma enorme 
euforia. 

Todas as fadigas de corpo e de alma subitamente se dissipam, como sob a 
influencia de uma varinha magica, e são substituídas pela mais autentica alegria de viver: 

Ora, não é preciso que se tenha feito o curso de medicina, para se avaliar a 
importância de um fenômeno dessa natureza, quando se trata de pessoas em 
convalescença de graves moléstias, ou em risco de contraí-Ias por excesso de trabalho 
ou em consequência de estados de alma depressivos. 

Uma semana basta, por via de regra, para que o visitante daquelas localidades 
passe por imensa metamorfose. E tão grande efeito em tão curto período não deve 
estranhar, visto como é precisamente ao operar-se a mudança de ambiente, quer dizer, 
nos primeiros dias de vilegiatura, que as maiores e melhores reações se processam nos 
organismos combalidos, causando transformações que ao próprio paciente, surpreendem, 
do mesmo passo que o deliciam. 

Divulga-se, neste momento, que, mediante um auxilio de 300 contos concedido 
pelo Presidente da República, os dirigentes do Hospital dos Servidores do  Estado vão 
construir, como dependência desse hospital uma Colônia de Férias em Cambuquira. 

Trata-se de velha idéia, que chega, por fim, ao termo de sua solução. 
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Graças à sua luminosidade ou a outra circunstância não estudada suficientemente 
ainda, essa estancia, como Lambari, São Lourenço, Caxambu, isto é, quantas se acham a 
cerca de mil metros de altitude na Mantiqueira, possuem requisitos para reporem em 
excelente forma todos os trabalhadores a quem anos e anos de esforço. físico e mental 
deixaram em deficit de energias. 

Pouco importa a explicação do que sucede. O clima dá mencionada região opera 
verdadeiros milagres. Deve, por consequência, figurar com o máximo de plenitude no 
quadro dos elementos a que á nossa raça recorre no interesse da sua conservação.” 

 

RECREIO MARAJOARA 
O órgão sanlourenciano,  “O Arauto”, de 3 de Novembro p.p., noticia a original e 

auspiciosa iniciativa do Sr. Alexandre Wainstein, criando o “Recreio Marajoara”, belo 
parque infantil, cheio de atrações para a petizada. 

“Pensa ainda – adianta o jornal referindo-se aquele senhor – na construção de um 
interessante porto de desembarque sobre a margem do Rio Verde, e a organização de 
um serviço de lanchas confortáveis, que poderá. estender-se da Estação do Carmo até 
Conceição do Rio Verde, num percurso superior á 50 quilômetros, que constituirá um 
passeio agradável.” Tendo-se em conta á necessidade dum maior desenvolvimento 
turístico em nosso país, com todos os magníficos resultados que oferece para melhor 
repercussão do Brasil no exterior, a definida perspectiva daquela tão feliz realização faz-
se merecedora de irrestritos aplausos. 

A decoração do Parque infantil, onde foram plantados mais de quinze mil pés de 
variadas flores, será, inspirada em motivos marajoaras, pois, como mui lucidamente 
observa o jornal, temos o hábito lamentável de procurar exemplos e padrões de tudo em 
outros povos e regiões outras que não as nossas, e pouco conhecemos, reconhecemos 
ou estimamos, do riquíssimo folclore brasileiro, tão encantadoramente colorido de 
tradições, legendas e costumes. 

Se a criança é á semente preciosa da raça, a promessa palpitante, a esperança 
viva das conquistas maiores do futuro, impõe-se-nos que o mais lídimo espirito de 
brasilidade deve presidir, hoje, á educação, a formação moral e intelectual dos homens de 
amanhã. 

Mais uma vez repetindo o nosso lema: Spes Messis In Semine (á esperança da 
colheita reside na semente) expressamos á nossa inteira admiração pelo gesto do Sr. 
Alexandre Wainstein.   

 

EM S. LOURENÇO IMPORTANTE CONCLAVE JORNALÍSTICO 
“São Lourenço-Jornal” de 3 de Novembro p.p. anuncia a iniciativa da direção 

daquela folha e da revista "A Montanha", de grande alcance jornalístico e social, 
promovendo o 2o Congresso de Jornalistas do Interior do Estado de Minas, a realizar-se 
em Janeiro de 1941, na tradicional estância sul-mineira. 

"As adesões que vimos recebendo informa “São Lourenço-Jornal” – são como 
mensagens confraternizadoras dos anseios dá classe dos manejadores da pena, heróis 
anônimos que vivem pelo interior esbanjando talento, sofrendo duras privações, sonhando 
com dias melhores para a Pátria.” 

Não precisamos, por certo, realçar a importância de acontecimento tão eloquente 
em si mesmo. Manifestamos, apenas, a certeza de que prosseguirão no futuro sobre o 
cenário sanlaurenciano sucessos semelhantes em seu alto significado, como marcos 
naturais duma indesviável marcha de progresso.  
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FUNDADO O “AERO CLUBE DE SÃO  LOURENÇO” 
(Transc. d’ “O Arauto" de 3/11/40.) 

“Iniciado por um pugilo de moços esforçados, fundou-se domingo último sob os 
auspícios, da “Semana da Asa”, o “Aero-Clube de São Lourenço”. A reunião teve lugar no 
salão nobre do Casino Hotel Brasil, tendo comparecido as altas autoridades locais, 
jornalistas e elementos, de destaque da nossa sociedade.  

Aberta a sessão que foi presidida pelo Dr. Afonso Costa foram convidados  a  
participar da mesa  como presidente de honra, o Dr. Humberto Sanches e como 
integrantes da diretoria provisória,  os Drs. Trajano Costa, José Mascarenhas, Ural 
Prazeres e Uchoa da Veiga. Usando da palavra o Dr. Afonso Costa proferiu uma 
entusiástica oração na qual esclareceu os altos objetivos da iniciativa”.  

 

OS PREJUÍZOS DO BAIXO ESPIRITISMO 
Debalde os grandes mestres do Espiritismo, inclusive Allan Kardec, previnem seus 

adeptos contra os perigos a que estão sujeitos os provocadores de fenômenos de 
“animismo”, erradamente  chamado de “espiritismo”. 

Sucedem-se nas sessões espíritas, espalhadas por toda a parte, os mais graves 
acidentes, como consequência fatal de por em atividade forças que se desconhecem, 
sem que isso sirva de entrave à prática cada vez mais intensa da funesta mediunidade. 

E, deste modo, uma crença destinada a despertar no homem os princípios 
espirituais que começavam a afogar-se no mais grosseiro materialismo, acabou 
transformando-se numa fábrica de loucos às vezes furiosos e, até mesmo, num entrave à 
própria evolução humana. 

Contam-se por dezenas as comunicações recebidas pela nossa Sociedade a 
respeito dos males causados pela evocação das poderosas e, em geral, maléficas forças 
do astral, sendo pequena esta Revista para a todas dar guarida. 

 Por hoje, referir-nos-emos apenas à que nos foi enviada de Uberaba, Estado de 
Minas, e, quanto às razões – que bem poderíamos chamar científicas – dos pavorosos 
resultados decorrentes da mediunidade, consultem os nossos irmãos espíritas “L'erreur 
Spirite”, de René Guenón, as obras de Stanislas de Guaita, o “Verdadeiro Caminho da 
Iniciação”, de Henrique J. de Souza e tantos outros trabalhos igualmente capazes de os 
elucidarem a tal respeito. 

Diz-nos o nosso correspondente de Uberaba que, nó decorrer duma sessão, 
levada a efeito nessa cidade, uma pobre mulher, obsedada por “um mau espírito”, como 
se diz na gíria espírita, assassinou a punhaladas dois homens que assistiam à mesma 
sessão. A sanha do elemental – criado, sabem os deuses sob o impulso de que 
tenebrosos pensamentos! – manifestou-se de tal sorte, que nada menos de 50 foram as 
punhaladas que traspassaram o coração de uma das vítimas, como constataram os 
médicos ao autopsiarem os cadáveres. 

Em sã justiça ninguém culpará a autora dos assassínios, mesmo que após o crime 
tenha recuperado a razão momentaneamente perdida. Que culpa tem ela que outros, 
como ela igualmente inconscientes, tenham substituído sua individualidade por uma 
entidade astral, que bem podia ser uma forma-pensamento cuja vitalidade só pode ser 
mantida a custa das emanações do sangue humano? Foi essa forma-pensamento que  
lhe armou o braço, como foram as práticas sacrílegas e involutivas da mediunidade, que 
lhe enfraqueceram a vontade e a fizeram joguete de forças desconhecidas. 

Não há, pois, como culpá-la, e o máximo que lhe pode acontecer é ir aumentar de 
mais um, o número de loucos que, por motivos idênticos, enchem os manicômios. 
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Os verdadeiros culpados fogem à alçada da justiça humana, como a ela fogem as 
legiões de criminosos que, utilizando, conscientemente ou não, as forças dos seus corpos 
astrais e mentais, atacam dia e noite seus semelhantes. A fraqueza da justiça humana 
está exatamente na Impossibilidade de descobrir os verdadeiros culpados dos crimes 
que, atingindo nossos veículos superiores, nos causam males mil vezes maiores do que 
quando a vitima é o nosso corpo físico. 

Castiga-se o faminto que rouba um pão, recolhe-se a cadeia por toda a vida, o 
assassino que, antes do tempo, mandou para o outro mundo um seu semelhante, ao 
mesmo tempo que se honra e prestigia o manso e pacato cidadão, traiçoeiro fabricante de 
formas-pensamentos destinadas a arruinar famílias inteiras e a dilacerar veículos 
superiores, infinitamente mais valiosos do que qualquer Stula Sharira em geral repleto de 
mazelas. 

Não há paridade possível entre a falta cometida pelo ratoneiro que invade nossa 
casa com risco da própria vida, nem mesmo entre o ato repugnante dum raptor de 
crianças, com as façanhas do cidadão que, tranquilamente, a coberto de qualquer 
suspeita por parte da justiça, seguríssimo da sua impunidade, fabrica com a matéria mais 
grosseira dos seus corpos invisíveis, as tremendas formas-pensamentos que, depois de 
produzirem os efeitos para que foram criadas, ainda lhes sobram energias para andar 
pelas sessões espiritas a armar o braço de pobres seres debilitados pelos exercícios 
mediúnicos, para visitar as macumbas dos nossos morros na missão de perverter 
ingênuas criaturas e arrastá-las à mais hedionda das degradações, ou para percorrer o 
interior das nossas selvas a fingirem-se de deuses afim de que os pobres bugres que as 
habitam, os não privem das oblatas sangrentas e vitalizantes. 

Não pode o braço da Justiça atingir essa espécie de criminosos que Dante 
encontrou nas profundezas do inferno, para ali levados por uma Justiça mais alta a que os 
Teósofos chamam Karma. Mas, não podendo agarrar pela gola nem muito menos evitar a 
funesta atividade de veículos em cuja existência nem sequer acredita, pode, no entanto, e 
deveria mesmo impedir que a ignorância de certos homens os leve, sob o pretexto de 
desvendar os mistérios de mundos que não conhecem, a facilitar as manifestações 
dessas formas-pensamentos e doutras perniciosas entidades astrais capazes, como a 
que agiu em Uberaba, de destruir vidas e aumentar o número dos mentecaptos. 

O conhecimento do Astral, desse mundo por onde perambulam, a par dos seus 
próprios habitantes, uma variadíssima fauna criada pelo pensamento humano e os 
cascões de todos os homens falecidos em vias de desagregação, exige o despertar de 
shidis ou faculdades que, no antigo Egito, só eram conseguidos após um tirocínio de 21 
anos. Os Yogis na Índia, os nadjorpas, anacoretas e magna do Tibete e da Mongólia, para 
desenvolver seus poderes psíquicos e dominar uma ou outra força desse mundo a quatro 
dimensões, gastam dezenas de anos e pouco mais conseguem, afinal, do que atravessar 
um rio sem tocar a superfície das águas, desencadear uma tempestade ou fazer surgir 
uma daquelas Maias-budistas de que são vítimas todos quantos se aventuram nessas 
regiões. Tudo isto está muito longe de lhes dar o poder de Kryashakty na sua forma mais 
elevada, e não chega de modo algum para que do mundo astral tenham um 
conhecimento capaz de evitar que um espírito galhofeiro da natureza ou uma forma-
pensamento criada por um Mago Negro se faça passar a seus olhos pelo próprio Vishnu. 

Soubessem dessas dificuldades aqueles que entre nós se dedicam à 
fenomenologia espírita, e logo veriam a que perigos estão sujeitos quando procuram 
comunicar-se com um mundo donde, ao contrário de ESPÍRITOS, só lhes podem ver 
entidades inferiores mais predispostas para o mal do que para o bem. E, reconhecendo o 
perigo decorrente de tais comunicações, evitariam provocá-las, deixando de concorrer 
para a prática de crimes como o que serve de pretexto a estas lenhas, ao mesmo tempo 
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que não contribuiriam para manter, à própria custa e à custa de quantos assistem às suas 
sessões, a energia vital de que necessitam as entidades manifestadas. 

 

Campanha pró natalidade 
A S. T. B. manifesta por este meio sua inteira e espontânea solidariedade moral 

com a patriótica campanha supra citada, que está sendo levada a efeito pela Sociedade, 
de Biologia do Rio de Janeiro, por iniciativa de seu digno presidente, professor Abdon Lins 
que, conforme foi publicado, instituiu diversos prêmios para os melhores trabalhos de 
qualquer brasileiro sobre assuntos relacionados com a natalidade no nosso pais, 
tendentes a destruir as causas que lhe sejam contrárias. 

Sabendo aquilatar com justiça o valor do sentimento ínspirador esta campanha, a 
S. T. B. considera-a perfeitamente identificada com seu programa essencial de trabalho 
em prol do engrandecimento físico, intelectual e moral de. nossa Raça, enviando por este 
motivo cordiais felicitações ao professor Abdon Lins. 

 

Enlace matrimonial 
No dia 30 de Novembro realizou-se o enlace matrimonial da engenheiro Joaquim 

de Burlet, filho do nosso consócio e colaborador desta revista, Dr. Raimundo de Burlet, 
com a senhorita Dora Del Vecchio. 

 

“DHÂRANÂ” 
A partir do próximo número “Dhâranâ” passará a ser propriedade, da Sociedade 

Editora Artus, que se acha em organização, de acordo com as determinações do 
Departamento de Imprensa e Propaganda. 

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

A verdadeira sabedoria faz desaparecer os limites ilusórios do “eu” inferior, 
mostrando os “outros” em “nós” e a existência de “nós” nos outros. 

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

EXPEDIENTE 
 

Inauguração do marco comemorativo   
da fundação espiritual  da S.T. B. 

 

Ilustração: 

Legenda: 

Irmãos e amigos da S. T. B. em torno do Marco Comemorativo de sua fundação 
Espiritual, logo após a inauguração. 

 

A 28 de Setembro do corrente ano, a Sociedade Teosófica Brasileira levou a efeito 
a inauguração do Marco comemorativo de sua Fundação Espiritual, erigido no jardim da 
Vila-Helena, em São Lourenço. 

Caracterizaram a solenidade a singeleza material e a verdadeira pompa espiritual 
de que se revestiu. 

Na presença de vários membros da S. T. B. e dos convidados, todos amigos da 
Obra em que a mesma se acha empenhada. o Diretor Social deu início ao ato inaugural, 
as 16 horas, cedendo preliminarmente a palavra ao irmão José Queiroz que pronunciou 
breve alocução, de caráter esotérico, enaltecendo a Estória do Movimento oculto da 
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Redenção Humana através dos tempos, vindo culminar no presente ciclo, no trabalho 
gigantesco a cargo da S. T. B. e jazendo sentir que o Marco comemorativo que se 
inaugurava era bem a síntese desta estupenda obra de Redenção. Acentuou o orador os 
vínculos que prendiam a história da Obra à remota Atlântida, apontando a razão de ser da 
identidade de inclinação de 23º  da placa de bronze com a do eixo da Terra sobre a 
Eclítica, acrescentando que desde esses longínquos tempos vem periodicamente se 
manifestando o Espírito de Verdade, no glorioso afã de redimir seus próprios filhos, 
emanados se sua própria Essência no principio das coisas, através de dores e 
sofrimentos sem conta, como apontam as tradições ao se referirem à Via-Crucis que 
sintetiza a vida de todos os Redentores da Humanidade. Finalmente, aludiu aos 
espirituais privilégios da região sul-mineira, tendo como principal centro a cidade de São 
Lourenço, ainda longe de ter atingido o nível material compatível cone as excelsitudes 
espirituais que representa. 

 

Ilustração: 

Legenda:  

Grupo de amigos e Irmãos da S. T. B. ladeando o mastro em que estão hasteados 
os pavilhões da Pátria e da Sociedade Teosófica Brasileira. 

 

Falou em seguida o Diretor Social, exaltando a significação do Marco, que recorda 
a memorável data da fundação espiritual da S. T. B. e que passou a formar juntamente 
com a Vila-Helena um verdadeiro Monumento Espiritual – expressão sintética da 
Evolução da Mônada. Agradeceu em seguida a generosa oferta de terrenos feita pelos 
Irmãos Trajano de Almeida Costa e José Mascarenhas de Oliveira para que neles fosse 
erigido o Monumento Comemorativo. o que a S. T. B. não pôde aceitar por motivos 
expostos em outro numero desta Revista, ficando a Vila-Helena com a feição verdadeira 
do Monumento a que anteriormente aludira. 

Em conclusão, externou seus agradecimentos e os do Presidente da Sociedade 
Teosófica Brasileira aos verdadeiros amigos que a mesma possui em São Lourenço, que 
honraram com sua presença a solenidade intima que se realizava, compreendendo desse 
modo o alcance formidável daquela simples, mas altamente significativa cerimonia. 

Terminada a alocução, entre os aplausos dos presentes, o Diretor Social ergueu o manto 
azul e amarelo que velava o Marco, declarando-o inaugurado. Nesta ocasião foram 
entoados, com acompanhamento de orquestra, os Hinos Nacional e o da S. T. B. – O 
Alvorecer do Novo Ciclo – enquanto eram hasteadas, simultaneamente, as bandeiras do 
Pátria e da Sociedade Teosófica Brasileira. 

Durante a cerimônia foram tiradas várias fotografias, algumas das quais ilustram 
esta notícia. 

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

O homem vulgar estima apenas os que parecem bons, unas o clarividente estende 
sua simpatia a outros que parecem maus, porque sabe sondar a causa de sua aparente 
maldade. 

---------------------- 
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Atividades das ramas da S. T. B. durante o período 
de Outubro a Dezembro de 1940 

 

MÓRIA 
Durante o último trimestre de 1940 A Mória realizou sessões de estudos, 

recapitulando assuntos tratados anteriormente, com o intuito de fixar conceitos 
expandidos. 

A dezesseis de Dezembro foi realizada a Assembléia Ordinária para prestação de 
contas da Diretoria da Rama e para tratar de assuntos gerais da sua administração, tendo 
nessa data havido alterações na Diretoria que ficou assim constituída: Presidente: José 
Henrique da Silva Queiroz; Vice-presidente: Martha Matthiesen Queiroz; 1o Secretário: 
Arnaldo Pizarro; 2o Secretário: Lourdes Gomes Pizarro; Tesoureiro: Mário Queiroz; 
Bibliotecário: Edith Figueiredo, Orador Oficial: Orlando Rocha. 

 

KUT-HUMI 
Durante o último trimestre de 1940, esta Rama realizou vários estudos, cuja 

súmula é a seguinte: 

EM OUTUBRO 
Primeira sub-raça Ariana. – Seu aparecimento. Conceito de  liberdade nessa sub-

raça. Profetisas da raça branca. Sacrifícios humanos em honra aos deuses. Idolatria da 
raça negra dominante. Lutas entre os brancos oriundos das florestas e a civilização negra. 
Hinos védicos e sua influência sobre o espirito helênico. O Ramaiana e o Iluminado 
RAMA. Seu aparecimento há cerca de 5 mil anos. As Druidisas. A instituição do símbolo 
do Carneiro. O altar védico. O fogo sagrado, Agni, como símbolo do espírito Imortal. A 
taça de Soma. Emigração de Rama para a Ásia. Aliança entre Turanianos, e a conquista 
do Irã. A redenção da mulher como zeladora do fogo sagrado. Saudação ao Sol como 
fonte de toda a vida. Partida de Rama para a Índia. Luta entre magos brancos e negros. O 
culto negro das serpentes anti-diluvianas. Conquista de Ceilão e queda do rei negro 
Ravana. Conceito de Reencarnação na religião védica. Fixação dos Arianos ao longo do 
Indo e do Ganges. 

EM NOVEMBRO 
Rama, o iniciado – Seu nascimento há 5 mil anos. Iniciação de Rama com os 

sacerdotes negros. As Druidisas. A peste das manchas negras e as curas efetuadas pelo 
Iniciado. Fim dos sacrifícios humanos. A luta entre os símbolos de Rama, o Carneiro, e o 
dos Citias, o Touro. O altar de Agni, o fogo sagrado. Agni como elemento masculino e a 
Taça das Libações como elemento feminino. Emigração de Rama e seu povo para a Ásia. 
Sua aliança com os Turanianos para a conquista do Irã. O conceito de imortalidade entre 
os cultores de Agni. O destino da alma, a reencarnação. O legislador Ima. O destino 
superior da mulher na religião Védica. Influência dos hinos védicos sobre o helenismo. 

O iniciado Crisna – As narrativas do MAHABHARAT e as cosmogonias dos 
Puranas. A conquista da Índia pelos ÁRIAS. A mistura das raças após a invasão. Os 
Pandavas solares e Curavas lunares. A vitória dos lunares. O exílio dos brancos para o 
recesso das florestas. O papel dos Anacoretas na preparação político-social que libertaria 
os brancos. A revolução social e a origem da Índia teocrática. A doutrina do Verbo Divino 
feito homem. O rei Cansa de Madura e sua esposa, a necromante Nisumba. A virgem 
Devaqui, irmã do rei. A revelação dos sacerdotes ante o altar de Agni, de que seria 
Devaqui a mãe do dominador do mundo. A fuga de Devaqui para o interior da estranha 
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floresta. A concepção da Virgem pelo Raio de Mahadeva que se torna carne. A partida 
para o Monte Merú onde dá à luz o Iniciado Crisna. Sua infância e adolescência. O 
desaparecimento de Devaqui quando Crisna completa 15 anos. A tristeza de Crisna e o 
seu isolamento no Monte Merú. A vitória sobre a serpente do templo de Cansa. Crisna 
como servidor de Cansa. A descoberta de que Cansa é inimigo dos magos brancos. A 
morte de seu Mestre Vasicheta. A transfiguração. Sua nova missão. 

EM DEZEMBRO 
A vida  de Crisna como – símbolo, da evolução humana. – O discípulo de 

Vasicheta representando o Eu-Superior. Arjuna no papel do Eu-inferior. O Campo de 
Kurukshetra da alma humana e as batalhas nela travadas. O discernimento entre o Bem e 
o Mal. O Real e o Irreal segundo os vários estados de consciência. A final contemplação 
do Imutável.  

 

SERAPIS  
Continuando o estudo do corpo astral do homem, ministraram-se aos discípulos desta 
Rama, no decorrer do último trimestre do corrente ano, lições em que foram abordados  
os seguintes assuntos: 

1. Chacras – Funções dos centros de força – Poderes que conferem ao homem –  
Relação entre certos chacras e a pituitária – O charra coronal e a glândula 
pineal. 

2. Kundalini – As forças primárias da Natureza – Kundalini, Fohat e Prana – Sede 
de Kundalini – Ação de Kundalini – Perigos do seu despertar prematuro. 

3. Formas-pensamentos – Vibrações do corpo astral e suas cores – Efeitos 
produzidos pelas formas-pensamentos – A cor da forma-pensamento como 
determinante da sua qualidade – Natureza e precisão dos pensamentos e das 
emoções. 

4. Elementares artificiais – A vida das formas-pensamentos – Fantasmas –  
Demônios – A ação dos elementares entre os selvagens – Os elementos 
artificiais nas sessões espíritas.  

5. Formas-pensamentos permanentes - Trabalho mental das gerações – Efeito 
das formas permanentes sobre os sensitivos – A gênese dos sentimentos 
nacionais – Entidades coletivas – A consciência das multidões. 

6. Efeitos dos ruídos no mundo astral - As trovoadas – As ondas do mar – O ruído 
do vento – O  canto dos pássaros – O rugido do leão – O latido dos cães e o 
ronronar dos gatos – Os silvos das locomotivas – As buzinas dos automóveis –  
O acorde da Terra na música das esferas. 

7. A vida física – As contrapartes do astral – Alimentos impuros –  Sua influência 
sobre o corpo astral – Natureza dos alimentos: sátvicos, rajásicos e tamásicos –  
Substâncias que afetando o corpo físico, prejudicam igualmente o corpo astral –  
A carne, o tabaco, o álcool e as drogas e seus efeitos destrutivos sobre os 
veículos superiores. 

8. A vida emocional – Os sentimentos e as emoções – Sua influência sobre a 
composição do corpo astral – A repetição de fatos análogos – Os bons e maus 
pensamentos – Obsessões – A loucura – A influência da proximidade dos 
Mestres. 

9. A vida mental – As atividades mentais e seus efeitos – Kama-Manas - Utilidade 
dos chacras – O Desejo como elemental predominante – Desgoverno das 
sensações – A consciência que se desenvolve no atual momento da evolução 
humana. 
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10. Consciência mental e consciência astral – O homem funcionando no seu corpo 
astral – Relação entre o mental superior e o mental inferior. 

11. A vida durante o sono – Causas da fadiga física – A fadiga do corpo astral – As 
emoções de longa duração – Fadiga mental – O abandono do corpo físico 
durante o sono – Os lugares em que se deve dormir. 

12. O emprego do corpo astral durante o sono – Consciência física e a memória –  
Centros de sensação – A receptividade do corpo astral – Domínio das emoções 
no mundo astral.  

Abordando os assuntos esplanadas durante o trimestre, foram lidos os trabalhos 
escritos pelos seguintes discípulos: Hermengarda Braga Bastos; Osvaldo Faria de 
Carvalho; José Rodrigues da Mata Machado; Cremy Ribinik; Vera de Souza Reis; Mario 
Prestinari;  Orlando Rocha; José Vieira Lima.  

 

EXPEDIENTE 
 

ESTATUTO DA RAMA SERAPIS 
(4a Rama da Sociedade Teosófica Brasileira) 

 

CAPÍTULO I 
Da fundação,  sede, fins, meios de ação e constituição 

Art. 1o – A Rama Serapis, fundada na Capital Federal a 11 de Novembro de 1939, 
onde tem sua sede e foro jurídico, como 4a Rama da Sociedade Teosófica Brasileira, tem 
por objetivo as finalidades a que se propõe aquela Sociedade, pelos seus estatutos, 
Sociedade a qual presta obediência e cuja orientação é  o marco de sua conduta. 

Parágrafo único: – Quando se tornar oportuno a Rama Serapis transferirá a sua 
sede para o Estado de São Paulo, onde deverá funcionar de acordo com o seu papel 
determinado neste artigo.  

Art. 2o – Para realização do objetivo da divulgação da Teosofia, acompanhando os 
itens dos Estatutos da Sociedade Teosófica Brasileira, que preconizam a sua 
disseminação, a Rama Serapis realizará aulas semanais (privativas dos sócios) bem 
como fará publicações pela imprensa, etc., sobre todos os assuntos que tendam a 
promover a sua mais rápida expansão. 

 

CAPÍTULO II 
Da Direção 

Art. 1o – A Rama Serapis será dirigida por uma diretoria composta de sete 
membros, sendo o presidente nomeado pelo Diretor-Chefe, da Sociedade Teosófica 
Brasileira. Os demais seis membros serão da escolha do presidente, obedecendo à 
seguinte classificação: Vice-presidente, 1o secretário, 2o secretário, tesoureiro, orador 
oficial e bibliotecário. 

Art. 2o – Compete ao presidente convocar e presidir as reuniões de diretoria. 
assembléias gerais, aulas e festividades promovidas pela Rama. 

Art. 3o – É obrigatório o comparecimento de pelo menos, 3 membros da diretoria, a 
todas as reuniões desta às assembléias gerais, festividades, etc. 

Art. 4o – O presidente exercerá o seu mandato por tempo indeterminado a critério 
do Diretor-Chefe da S. T. B. Os demais membros da diretoria, cujos cargos são de 
confiança do presidente, serão por este substituídos a seu alvitre, e exercerão seu 
mandato também por tempo indeterminado. 
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Art. 5o – Caberá também ao presidente representar a Rama, em juízo ou fora dele, 
sendo-lhe permitido constituir mandatário, cuja escolha e fixação de salário serão feitos 
com a aprovação da diretoria. 

Parágrafo único: – A cada um dos demais membros da diretoria compete o 
exercício e a responsabilidade de suas funções. 

 

CAPÍTULO III 
Dos sócios, sua admissão, direitos e deveres 

Art. 1o – A Rama Serapis compõe-se de número indeterminado de sócios, divididos 
em quatro categorias Efetivos, Correspondentes, Honorários e Beneméritos. 

§ 1o – São sócios Efetivos aqueles que, tendo assinado um pedido de inscrição em 
duas vias, que será encaminhado á diretoria da Sociedade Teosófica Brasileira, forem 
aceitos, depois das sindicâncias que se tornarem necessárias e do preenchimento de 
todas as formalidades regulamentares, inclusive o pagamento dos emolumentos 
seguintes : 10$000 de “Jóia”, 5$000 da carteira de sócio. Esta categoria fica sujeita ainda 
à mensalidade de 10$000. Somente os sócios Efetivos têm o direito de frequentar as 
sessões privativas. 

§ 2 o – São sócios Correspondentes aqueles que, além de seu apoio moral à Obra 
em que a S. T. B. está empenhada, estão sujeitos à taxa de 10$000 para a inscrição, 
5$000 da carteira de sócio e 10$000 de anuidade, tendo o direito de receber o órgão 
oficial da S. T. B. 

§ 3o – São sócios Honorários todos aqueles que, tendo prestado relevantes 
serviços à Humanidade, forem julgadosmerecedores dessa distinção pela diretoria. 

§ 4o – São sócios Beneméritos os que fizerem donativos valiosos à Rama, a juízo 
da diretoria. 

Art. 2o – São deveres dos sócios Efetivos comparecer às sessões, contribuir 
pontualmente com suas mensalidades e prestigiar o nome da Sociedade Teosófica 
Brasileira, em sua vida pública e privada, por meio de uma conduta condizente com a 
Teosofia, dedicando-se ao seu estudo e à sua propagação, de conformidade com a 
orientação da S. T. B. 

 

CAPÍTULO IV 
Do patrimônio social 

Art. 1o – O patrimônio social da Rama Serapis será constituído pelos seus móveis e 
imóveis. 

Parágrafo único – A receita constará das seguintes verbas :  

a) mensalidades e jotas de inscrição;  

b) emolumentos das carteiras de sócios;  

c) donativos, produtos de benefícios, subscrições, etc., etc. 

Art. 2o – Os sócios da Rama Serapis não respondem moral, social ou 
financeiramente pelos atos praticados  pelos seus órgãos dirigentes.  

 

CAPÍTULO V 
Disposições gerais e transitórias 

Art. 1o – O tempo de duração da Rama Serapis será indetermínado e sua 
dissolução só poderá ser levada a efeito por deliberação da Sociedade Teosófica 
Brasileira. 
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Parágrafo único – Em caso de dissolução, o seu patrimônio reverterá à Sociedade 
Teosófica Brasileira, depois de satisfeitos os ônus que sobre ela pesarem. 

Art. 2o – A Rama Serapis não poderá ser desviada de seus fins, nem incorporada a 
outra sociedade, embora preste  todo apoio moral àquelas, cujos fins se harmonizem com 
os seus, ou as que concorrem de qualquer modo para a consecução do grande ideal da 
Fraternidade Humana. 

Art. 3o – De acordo com o programa e meios de ação da Sociedade Teosófica 
Brasileira, não são permitidas na Rama Serapis manifestações de ordem político-
partidárias, por sua ação dissolvente; praticas religiosas, nem demonstrações psíquicas, 
como: ipno-magnetismo e as evocações espiritas, que automatizem a vontade, e, 
portanto, atentam contra a evolução atual da humanidade, pela anulação do esforço 
próprio, como bem exprimem os termas “médiuns”, “sujets”, “pacientes” ou “passivos”, 
contraste flagrante da fórmula socrática: “Nosce te ipsum” (conhece-te a ti mesmo) , que é 
dentro de si mesmo e não fora, que o homem deve buscar a verdade, ou a suprema 
síntese. 

Art. 4o – Todos os casos omissos nestes Estatutos serão resolvidos pela Diretoria, 
a qual fundará doutrina sobre os mesmos. 

Art. 5o – A Diretoria reunir-se-á em sessão ordinária, pelo menos duas vezes por 
mês, e, extraordinariamente, sempre que for necessário, por convocação do presidente. 

Art. 6o – Semestralmente realizar-se-á uma assembléia geral ordinária para 
prestação de contas e leitura do relatório da diretoria, referente ao semestre anterior. 

§ 1o – Para que a mesma se realize, mister se faz que estejam presentes a metade 
e mais um dos sócios Efetivos. 

§ 2o – Se na primeira e segunda convocações não houver "quorum" estatuído pelo 
parágrafo anterior, a assembléia realizar-se-á com qualquer número, até ao mínimo de 
sete sócios. 

Art. 5o – Os presentes Estatutos, lidos e aprovados por unanimidade em 
assembléia geral de 13 de Novembro de 1940, conforme consta em seu livro de atas, 
começam a vigorar da data de sua aprovação, não podendo ser modificados senão 
depois de um ano. 

Rio, 13 de Novembro de 1940.  

Diretoria atual: Presidente: Manuel Tenreiro Corrêa.  

Vice-presidente: Julia Forni 

1o Secretário : Manuel Costeira  

2o Secretário : Prazeres Costeira  

Tesoureira: Aurea Dulce Forni  

Oradora Oficial: Pureza Marcondes Cachau 

Bibliotecário: Samuel de Oliveira Campos.  

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

“As idéias muito simples somente estão ao alcance de espíritos muito 
complicados.” – Remy de Gourmont. 

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

 

NOSSAS PALESTRAS CULTURAIS 
 

Durante o último trimestre de 1940, realizaram-se na sede social da S.T.B. as 
seguintes palestras públicas culturais: 
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Pelo Dr. Eduardo Cícero de Faria  

“A Aryavartha e a antropogeografia”'; “O Egito arqueológico perante a Teosofia.” 

 

Pelo Gal. Manoel Tenreiro Corrêa 

“Relação entre o Ego e a Personalidade”; “A ação do homem no plano astral”; 
"Uma viagem ao país do Amenti em visita às raças pré-históricas”; “A Fraternidade 
Universal”; “O Homem, e o Universo”; “A influência das formas-pensamentos”; e “Uma 
viagem à Atlântida.” 

 

Pelo Prof. Edmundo, G. Cardillo 

“Ciência e Teosofia”. Enumeraram-se os mistérios da psicologia, biologia, 
matemáticas, sociologia e moral, bem como os das artes e religiões, finalizado-se com os 
mistérios da Teosofia. 

Foram descritos, à luz da arqueologia, alguns mistérios da pré-história americana, 
especialmente do Brasil. 

“Curiosidades da pré-história americana”; Os hieróglifos de São Thomé das Letras 
–  As letras do diabo – Estudo analítico dos petroglifos esparsos em nosso país. 

As civilizações regressivas e suas relações, com os povos que habitaram a 
Atlântida; a correspondência dos símbolos hieráticos, das raças pré-cabralinas com os 
dos máias, quíchuas, astecas, egípcios, babilônios, fenícios, etc., foram os temas 
principais dessa palestra. 

Interpretaram-se ao quadro-negro os diversos hierogramas da localidade mineira 
de S. Thomé das Letras. 

 

Por Luiz F. Rocha Fragoso  

“Insuficientes a Ciência e a  Religião, em face da felicidade  humana”; “A Sabedoria 
Antiga e a S. T. B.”; “Existiram e existem homens gigantescos”. 

 

NOSSA CAPA 
 

VISTA PARCIAL DA CIDADE DE BELÉM 
 

"Dhâranâ" reproduz  na capa deste número uma das mais belas praças da capital 
do Pará; como uma homenagem ao grande, Estado onde floresce "a Rama Hilarião , da 
S.T.B., cognominada a "Pérola do Norte". 

Ali, naquele rincão da nossa Pátria, encontrou a S.T.B. terreno propício para 
disseminação dos princípios teosóficos que servirão de alicerces à grande Obra, de 
Fraternidade Humana em que estamos empenhados . 

Não faltou à representante da S.T.B., desde o primeiro momento da sua criação, o 
indispensável apoio moral e material de que necessitava para levar  a bom termo o seu 
trabalho de propagadora dos mais elevados ideais. E este apoio, lhe veio, não só do 
Ilustre Interventor Federal Dr. José Carneiro da Gama Malcher e  do digno Prefeito de 
Belém Dr. Abelardo, Condurú, a cujas operosas administrações o Estado tanto deve como 
de todo o generoso e espiritualista povo paraense. 

“Dhâranâ" cumpre pois, um simples dever de gratidão, prestando ao grande e 
futuroso, Estado, a modesta homenagem de estampar em sua capa um, dos mais 
expressivos documentos da sua grandeza e, progresso. 
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--------------------- 

“Nossa terra é, como todos os corpos luminosos, um átomo do imenso todo de que 
daríamos ligeira  idéia chamando-o de infinito” – TCHARAK - (5.000 anos a. C.) 

 


