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DR. MÁRIO ROSO DE LUNA 
 

Na grande Vereda da Iniciação, o discípulo sincero e abnegado sente-se, por 
vezes, desanimar diante dos horríveis obstáculos que se antepõem à sua marcha gloriosa 
através dos tempos. 

Não fora a resistência máscula que caracteriza todos aqueles que já sentiram, 
internamente, a Voz do Silêncio ou o Mestre e o peregrino mais resoluto, mais decidido, 
seria forçado a recuar seus passos, perdendo toda uma vida de sacrifícios e esperanças, 
transformados em desilusões, em dúvidas constantes como se tudo isso fôra, apenas, um 
castelo de cartas que se desmoronasse em mãos de crianças. 

Mas... como recompensa de tantas fadigas, de tantas lágrimas derramadas no 
caminho incerto, o peregrino começa a ouvir vozes estranhas que o seguem na sombra, 
espreitando todos os seus gestos, todos os seus pensamentos, como Devas protetores 
que vão transformando toda essa via crucis bendita em infindáveis Campos Elíseos, 
deslumbrantes jardins das Hespérides, ou num Éden maravilhoso que embriaga e seduz 
o eterno caminhante. 

E o fato que ora acontece a um desses peregrinos hoje à frente de Dhâranâ, cuja 
vida de mártir se vem transformando dia a dia em uma verdadeira apoteose de glórias 
sendo todos os seus esforços, todas as suas lágrimas e sofrimentos, pelo grande 
metabolismo oculto, manejado pelos Senhores do Karma, metamorfoseados em alegrias 
e outras recompensas, que lhe dão a certeza absoluta de que vai marchando pelo 
verdadeiro Caminho da Vida. 

A mão protetora e benfazeja de seu Mestre amado, acaba de recompensá-lo com 
uma dádiva inigualável, tesouro inestimável que só podem apreciar aqueles que 
compreendem o seu justo e verdadeiro valor, conduzindo para perto de si um outro 
peregrino muito mais avançado na grande vereda, a fim de que a penosa escalada se 
torne menos árdua, menos fatigante, para chegar aos Pés do Mestre. 

Esse peregrino é o incansável obreiro da grande construção do Edifício humano, 
cujo nome – Mário Roso de Luna – representa toda uma existência dedicada à iluminação 
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das mentes mais jovens que, abandonadas no grande deserto de Avidya, a ignorância, 
súplices, imploram o auxílio de uma mão fraterna e amiga, a fim de as conduzir para perto 
da Grande Fonte da Sabedoria divina, onde possam saciar a sede até então inextinguível. 

A Sociedade Dhâranâ está de parabéns pela alta prova de distinção e apreço 
dispensada pelo ilustre teósofo Dr. Mário Roso de Luna ao seu Diretor-Chefe, 
escrevendo-lhe uma carta fraterna e amiga, além da expressão oculta que a mesma 
encerra; e... cúmulo da gentileza!... acompanhada de algumas obras suas, com originais 
não só das supracitadas obras, como de outras, e “esparsos teosóficos” para serem 
publicados nesta revista. 

Foram estas as obras que Mário Roso de Luna ofereceu ao Diretor-Chefe de 
“Dhâranâ”, Sr. Henrique José de Souza: “Uma mártir del siglo XIX” – Helena Petrovna 
Blavatsky; “Por el reino encantado de Maya”; “La Esfinge”; “Del arbol de las Hesperides”; 
esparsos da revista “Hesperia”, da qual é Diretor, e finalmente... os originais de algumas 
obras suas, principalmente das que se referem a H. P. B. de quem é o único interpretador 
na atualidade. 

Somente os que sabem decifrar o grande enigma da linguagem muda do 
pensamento, podem avaliar o sentido oculto dessa preciosíssima dádiva. 

Obediente ao pedido que o mesmo Senhor fez em um dos trechos da sua amável 
missiva, esta revista serve-se  das suas próprias palavras para saudar, não só aos 
“dhâranianos”, como a todos os teosofistas brasileiros: “Jamás, em mis viajes de 
propaganda téosofica he sentido emoción más honda, que quando covivi con los 
inolvidables hermanos de Rio, del 7 al 13 de Marzo de 1910. El tiempo no ha borrado esa 
emoción... Si me fuera dable, reencarnaria en el Brasil... Aun veo la hermosa bahia en 
cujos extremos se alza Nictheroy!...” 

E, mais abaixo: “... Com ésto se lo digo todo... Huelgam palabras de esas con que 
se engañam los hombres... Ella queda a vuestra intuición... y la de esos hermaños a los 
que saludará en mi nombre”. 

Coincidência interessante! Mário Roso de Luna esteve no Rio de 7 a 13 de Março 
e... a sua carta chega na mesma época, isto é, a 9 de Março p. p. (dia 9 ou a 9ª lâmina do 
Taro – a Sabedoria). Ela traz a data de 19 de Fevereiro, dia em que Dhâranâ solenizava a 
entrada de Júpiter em Piscis, ou o dia dos Iniciados (19a lâmina do Taro – a Verdadeira 
Luz, o Ouro filosófico, a Verdade fecunda). 

A revista Dhâranâ vai começar a ilustrar as suas colunas com os artigos de Mário 
Roso de Luna pela entrevista que o mesmo concedeu à “El-Liberal” de Madrid, sobre a 
Vinda do Instrutor ou “O Novo Messias” e uma Saudação à H. P. B. 

Neste momento, a Sociedade Dhâranâ, possuída da maior gratidão e amor fraterno 
pelo valiosíssimo concurso que lhe vem prestar o seu Irmão maior – Mário Roso de Luna, 
na missão que a mesma possui na América do Sul, pede a todos os seus membros, 
efetivos e correspondentes, que diariamente, no momento das grandes vibrações em prol 
da Paz Universal, elevem as suas mentes até o Grande Mestre que a dirige ocultamente, 
para que Ele possa melhor servir de intérprete junto às Potências mais elevadas, para 
que Mário Roso de Luna tenha uma vida prolongada a fim de poder, juntamente conosco 
e muitos outros, levar até o fim da jornada, o maior dos ideais dos “Filhos dos deuses”, na 
atualidade – o preparo do terreno sáfaro, ainda para o advento da sétima sub-raça que 
aqui virá implantar o seu reinado. 
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A MISSÃO DE DHÂRANÂ 1 

(continuação) 

 

No número anterior desta revista, demos início à série de revelações que nos 
incumbe fazer no mundo, principalmente aos povos sul-americanos, sobre a “Missão dos 
Sete Raios de Luz”, e, hoje, temos mais a acrescentar tudo quanto abaixo vai expendido. 

Essa missão, embora se prenda a todos os países do mundo, pois é ela dirigida 
pela grande Hierarquia oculta, o papel que nela representa  Dhâranâ, é circunscrito  aos 
países da América Latina. 

Coube ao Brasil, maior país da América do Sul, ser a sede de “Dhâranâ” 2, não só 
por motivos que se relacionam com o seu dirigente material de hoje, como também, 
sublime resposta, depois de quatrocentos e vinte e quatro anos, a intuitiva interpretação 
de Pedro Álvares Cabral, quando nele (Brasil) aportando, deu-lhe o nome sagrado que 
possui, tirado da cor dos gigantes de madeira que ornavam e ornam ainda, as suas 
intermináveis florestas, cuja vegetação ubérrima, e rochas inexpugnáveis, ocultam aos 
olhos profanos, toda a história de uma raça poderosa de outros tempos, nos tesouros 
guardados avaramente no seu seio, pelos grandes movimentos sísmicos, essas 
necessidades prementes das diversas metamorfoses evolutivas de nosso planeta. 

Conforme já ficou dito acima, Dhâranâ está subordinada à grande irradiação da 
“Fraternidade Branca do Himalaia”3, e tem a missão especial de preparar o terreno sáfaro, 
ainda, onde a “sétima sub-raça” virá implantar o seu reino, sucedendo imediatamente à 
“sexta” que há de sair da América do Norte. 

Esse privilégio não pertence a A ou B, mas a todos quantos, possuídos de boa 
vontade e sinceridade, queiram tomar parte no grande Concerto mundial, harmonizando-
se portanto, com o verdadeiro “Diapasão divino”4. 

                                            
1
 Dhâranâ foi fundada em 10 de Agosto de 1924, na cidade de Niterói (Estado do Rio de Janeiro), cuja verdadeira missão tem vindo 

revelada através a Maya-Vada (Budhismo, Argumentação ilusória, Doutrina da ilusão, etc., etc. ... 
Demos-lhe o nome de “A Missão dos 7 Raios de Luz” porque 7 são os Dyans-Chohans e 7 é, enfim, a constituição de todas as cousas. 
A traição e ignorância de alguns dos que faziam parte do Quadro social de Dhâranâ, obrigaram o nosso augusto Dirigente oculto a 
fazer verdadeiras revelações sobre a nossa missão, antes do tempo designado, isto é: antes de 10 de Agosto de 1927 ou o final do 
terceiro ano iniciático de Dhâranâ. Os interessados nos assunto, que leiam o artigo “Aos que me compreendem”, publicado no número 
anterior desta revista. 
2
 É no Brasil que a Sétima sub-raça virá implantar o seu reino. Daí... a necessidade de que a América Latina, embora composta de 

diversos países, continue vivendo na maior harmonia fraterna e amiga, solidificando cada vez mais os laços verdadeiramente 
transcendentes que a ligam... para o grande desideratum da Obra da humanidade! Mário Roso de Luna, nas suas “Conferências na 
América do Sul”, 2º Volume, pág. 334, diz: “O destino da América do Sul, deve ter complicações tais que, por motivos de discrição, não 
me atrevo a falar, crendo-me demasiadamente pequeno”. O digníssimo sábio, na sua modéstia, preferiu ocultar a grande verdade que 
a sua mente conhece e... o grande ideal que o seu coração anseia... E não fora Mário Roso de Luna um verdadeiro Iniciado!... No 
mesmo volume, pág. 334 e seguinte, ele continua: “Que destino levarão as velhas mônadas do esplendoroso Califado, Omeya, quando 
se cumprir dentro de breves séculos, o ciclo médio de reencarnação, que está calculado em uns 1.400 anos? Se a América do Sul há 
de ser, como parece lógico (o grifo é nosso), seu futuro teatro, acaso não seja excessivo preparo para tal, um par de séculos, a 
Argentina, como os demais países sul-americanos, fazem mal em não concederem a devida importância aos complicados problemas 
marroquinos que, afinal, são os de sua raça...”. Diz ele ainda: “A futura sub-raça será canadense e desenvolverá uma imensa 
civilização; porém, seguir-se-há, logicamente, segundo revela H. P. B. na Doutrina Secreta, a civilização sul-americana, sétima e última 
do ciclo ário; e essa civilização talvez comece do Egito e Cartago”. De fato, dizemos nós, as velhas mônadas africanas, portadoras de 
grandes conhecimentos, não só virão habitar a América Latina, como também estarão à testa do grande movimento oculto. 
Daí... os discípulos que formam as 5 pontas da Estrela flamejante (Dhâranâ é o centro ou o Fogo sagrado), terem saído de... certa 
Confraria que o deserto Líbico oculta nas suas entranhas, da vista dos profanos... a fim de tomarem parte ativa na grande Obra, 
embora cada qual trabalhando a seu modo. 
3
 A grande Hierarquia oculta que dirige os destinos de nosso planeta – os Bhante-Yaul (Jaul), em cuja frente se acha o “divino Maha-

Choan” ou o manu dirigente do país sagrado de Shamballah ou Agardi (daí o nome Agartha). 
4
 Discordamos por completo de Mr. Weller Van Hoock, quando na sua Mensagem “O governo oculto do hemisfério ocidental” ele diz: 

“Eu tenho a inconcebível honra de ser este homem”... isto é, o único pupilo do Mestre Racowsky... 
Antes de mais nada, se o Sr. Van Hoock, o ilustre budista e maçom americano é o único pupilo do Mestre Racowsky e, como tal, está à 
frente de duas missões ao mesmo tempo, isto é, da sexta sub-raça na América do Norte e Sétima na América do Sul, como afirma na 
dita mensagem, eu não só acredito nas suas palavras como também que ele e o Mestre Racowsky são uma só e mesma pessoa, tal a 
sua capacidade construtiva e formidavelmente transcendente para achar-se à frente, sozinho, unicamente sozinho, de uma Obra 
subdividida entre duas potências cósmicas, como são a América do Norte e a do Sul. 
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Dhâranâ é o centro da Estrela Flamejante, porque na América do Sul, ela mantém 
ativo o Fogo Sagrado, cujas chispas incalculáveis, tais como uma bateria elétrica em 
constante movimento, deverão atingir a todos aqueles que só esperam o momento 
preciso para que dentro de si mesmos, a Chama abrasadora da Sabedoria Divina, até 
então adormecida, possa erguer-se crepitante e intensa, como o Fogo que a gerou. 

Sem distinção alguma, Dhâranâ vê em todos os habitantes da América latina, 
“egos” para serem defendidos, zelados e instruídos, como esteios poderosos que são, da 
raça ora contemplada pelos Senhores que dirigem a evolução dos seres, a fim de que o 
mais rápido possível, possa raiar a Nova Aurora que nos espera – o advento da “sétima-
sub-raça”. 

Em cada uma das suas pontas, Dhâranâ, “Estrela flamejante”, mantém um dos 
cinco discípulos saídos da mesma Confraria e que se refletem em 5 países diferentes... 
como sentinelas avançadas, nos seus postos de honra, atentos à voz do comando – o 
Mestre 5. 

Esses intrépidos e abnegados cavaleiros, quais “Édipos ou Sigfredos, decifradores 
do grande enigma da Esfinge sagrada ou vencedores do velho Wotan”, abandonaram 
todas as cousas terrenas, que a maior parte dos homens denomina de gozos e riquezas, 
para seguirem as pegadas indicadoras da passagem do Mestre, através da grande 
Vereda do amor a todos os seres. 

Aquele que se acha à frente do grande “movimento” oculto que atinge toda a 
América Latina, isto é, da parte do mundo em que vai sair a “sétima sub-raça”, não é outro 
senão o infatigável “Ego” que em todos os tempos vem trabalhando em prol do progresso 
espiritual da humanidade, já com o nome de Christian Rosenkreutz, já com o de Saint-
Germain, de Hunjadi-Jainos, de Bacon Verulanio, de Racovkzi, etc, etc, e que, com 
alguns outros, foram os Mestres de H. P. Blavatsky, o incompreendido “ego” fundador da 
“The Theosophical Society” e que hoje, ainda, embora as versões ridículas que correm a 
seu respeito, continua firme e devotado, defendendo a sua obra de 50 anos, 
desgraçadamente deturpada, desde o lema do Maharajah de Benares – Não há religião 
superior à Verdade – até os próprios fins a que H. P. B. a destinou 6. 

Com a mesma pujança da sua mentalidade transcendente, com aquele mesmo 
poder sobrenatural com que Ele dominava homens e cousas, encontra-lo-eis, hoje, na 
persistência indomável dos seus verdadeiros discípulos que lhe seguem as pegadas, sem 
darem ouvidos às vozes enganadoras com que a deusa Maya procura desviá-los do 
Caminho por Ele traçado. 

Que importa que essas vozes sejam de escárnio, de despeito ou de maldade por 
nós outros, se os nosso ouvidos estão cerrados a todo e qualquer ruído estranho, que não 
seja a Voz do Mestre amado?! 

Por Ele e para Ele, H. P. B. a nossa vida, o nosso trabalho e todo esse rosário de 
sofrimentos com que os “excelsos Senhores do Karma” nos presenteiam dia a dia, mas 
que nós consideramos verdadeira futilidades diante do martirológio por que Ele passou, 
“por ter com a palavra do Mestre procurado fazer-nos felizes”... 

E para Aquele que hoje é o Chefe Supremo do grande trabalho da humanidade, do 
qual nos cabe uma parcela bastante regular (creiam ou não os que não querem retribuir o 

                                            
5 Só estamos autorizados a revelar o nome de dois, que aliás, no “trabalho” que lhes coube, representam um só discípulo. São eles: 
Henrique J. Souza e Helena G. Souza, isto é, o Diretor-Chefe e Zeladora do Templo de Dhâranâ (H.J.S. e H.G.S). Por um desses 
interessantes acasos, coube-lhes nesta vida, os mesmos nomes dos fundadores da S. T. – Helena e Henry. Eles representam as duas 
colunas do Templo de Salomão (Jakim e Bohaz; Índia e Egito; Budismo e Maçonaria). O H de ambos, tanto pode ser Hermés, como 
Hamsa, e até mesmo Hiram. O mestre cognominou-os “Os 2 Irmãos gêmeos espirituais”. 
6
 Preferimos, neste artigo tratá-lo no masculino, tal como ele próprio o desejou sempre. Seu infatigável companheiro – Cel. Henry Steel 

Olcott, diz Dela o seguinte: “Ela na possuía de mulher”... 
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nosso fraternal concurso e amizade), a nossa escravidão, a nossa submissão, por 
sabermos interpretar as sublimes palavras que encerram um mundo de sabedoria: “Mais 
vale ser-se escravo de Deus no Céu, do que senhor dos homens na terra.” 

********************** 

Já os nossos leitores estão fartos de saber que “Dhâranâ” representa uma 
“corrente budhista” no Brasil, aliás, a mesma a que se submeteram não só H. P. B. 
fundador da S. T. como todos os “egos” que têm trazido missões especiais no mundo. 

O grande Mestre Kut-Humi, tão acatado no mundo teosófico, já como instrutor de 
H.P.B., já como um dos Seres da Grande Hierarquia oculta 7 , diz: “Nós só veneramos a 
memória de um homem na terra – o Senhor Gautama”. 

Para Dhâranâ, tanto faz dizer Budismo (com um D), como Cristianismo, Teosofia, 
etc, etc. Todas essas palavras exprimem uma só cousa: Iluminação 8. 

O grande Senhor que está à frente do “trabalho” para a América Latina, como de 
outras vezes, lançou mão das duas maiores correntes ocultas – Budismo e Maçonaria, 
porque, de fato, elas representam as duas colunas do templo de Salomão, que mantém 
firme e de pé, a grande Obra da humanidade. 

Elas representam, ainda, os dois caminhos que conduzem o discípulo até os pés 
do Mestre, ou melhor, ao conhecimento de si mesmo. 

Budismo, representa Bhakti-marga (caminho devocional), e Maçonaria, Jnana-
marga (caminho do conhecimento). Karma, o pseudo terceiro caminho, não passa de uma 
maya budista ou a Sombra que separa as duas partes da divindade adormecida – o 
andrógino divino 9. 

À frente deste Budismo ao qual Dhâranâ se acha subordinada, encontra-se um dos 
maiores homens na terra, figura muito mal compreendida e interpretada pela Sociedade 
Teosófica, quando Ele representa um papel importantíssimo na história do Espiritualismo. 
Esse mesmo Senhor, cujos poderes em mão são muito maiores do que se pensa, não só 
é Chefe supremo do Lamaísmo (Budismo do Tibete), como também da gloriosa e... pouco 
conhecida “AGARTHA”, a verdadeira Maçonaria Indiana, complemento da do Egito, onde 
Christian Rosenkreutz e alguns outros foram beber na Fonte da Sabedoria eterna, todos 
os benefícios espirituais e materiais que vêm lançando no mundo, durante séculos e mais 
séculos, até o dia de hoje 10. 

A “AGARTHA” mantém 22 templo ou os 22 arcanos maiores de Hermes, ou as 22 
letras de certos alfabetos sagrados (inclusive o hebreu) e representa o Zero místico ou o 
incognoscível. O Zero é Tudo ou Nada; tudo para a Unidade harmônica, nada sem ela; 
tudo pela Sinarquia, nada pela Anarquia. 

                                            
7
 Procure o leitor interessado, ler as duas obras de C. Jinarajadasa “Les Premiers enseignemente des Maitres” e “Les lettres des 

Maitres de la sagesse” e nelas encontrará não só a asserção das nossas palavras como um verdadeiro mundo de discordâncias a tudo 
quanto se vem pregando e praticando sob a égide daqueles mesmos Mestres de Sabedoria. 
8 Todos os caminhos são verdadeiros para a aquisição da Sabedoria divina desde que o homem não busque fora, mas dentro de si 
mesmo aquilo que a “Maya budista” manifesta através de todas as filosofias, credos e... até mesmo da ciência oficial. 
9
 Dia virá em que Índia e Egito (“Sahara” e “Shambalah”, esses dois nomes tão parecidos), serão unidos pela “grande vontade da 

eterna criação” e... daí... (o discípulo inteligente complete o resto da frase). 
10

 Só estamos autorizados a falar da Maçonaria Indiana e não da Egípcia. Sobre a palavra “Agartha”... do mesmo modo, só diremos 
que é uma corrupção da palavra “Agardi”, com que os mongóis do Kokonoor denominam a cidade sagrada dos deuses, tal como já 
dissemos nas anotações de nosso artigo “A Missão dos 7 Raios de Luz”, publicado no número anterior desta revista. Assumimos 
inteira responsabilidade pelas revelações que ora fazemos, de acordo com “quem” nos deu autorização para tal cousa. Aqueles que 
costumam julgar as cousas sob o ponto de vista da maldade e que, desgraçadamente, ainda é um dos dons ingratos que caracterizam 
a maioria dos homens, aconselhamos, no caso em que paire qualquer dúvida sobre a nossa missão (aliás, missão de todos os homens 
sinceros), a escrever ao regente  do Tibete – o Sr. Dalai-Lama, por meio das autoridades inglesas de Kashemir e Srinagar, indagando 
da veracidade da mesma. Aos que possam lá ir, o melhor e mais curto caminho para chegar a Lhassa, cidade onde o mesmo se 
encontra, é: o país do Deva Dharma, ao sul de Nepal. 
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Um outro templo encobre este: é a Maçonaria dos “Taichus-Marus”, cujos ramos se 
estendem secretamente na Ásia e em muitos países cristãos. 

Esta Maçonaria, cujo templo de J... se compõe de 33 Lojas, e cada Loja é 
composta de um Mestre e 33 obreiros, e cada obreiro tem 33 discípulos, possui atrás das 
suas 33 Lojas, um Conselho presidido pelo mesmo Senhor a que me referi. 

 

–––––– 

 

Christian Rosenkreutz, ou melhor, o seu verdadeiro “ego”, está sendo representado 
nas duas Américas, onde é a sua verdadeira missão, atualmente (preparo do advento das 
6ª e 7ª sub -raças) por abnegados discípulos de outrora que O servem conscientemente 
e... sem temores nem restrições 11. 

Os tempos são chegados! Os albores de uma Nova Era, exigem dos filhos da 
América Latina (onde é a nossa missão), principalmente “dos verdadeiros espiritualistas”, 
um trabalho conjugado para o mesmo fim, isto é: em prol da grande Obra que nos atinge 
diretamente. 

Todos os grandes centros de atividade espiritualista, pela mão oculta do principal 
dirigente desse movimento, se agitam, consciente e inconscientemente, como 
formigueiros nas entranhas da terra, para que, dentro em breve, o grande Trabalho possa 
entrar em franca atividade, isto é: com maior eficácia quando a maioria dos seus 
componentes houver compreendido que intolerância, desrespeito, hipocrisia, mentiras, 
falsidades e traições não são as “ferramentas” com que nos servimos para a construção 
do grande Edifício da humanidade 12. 

Para o verdadeiro Iniciado, não existe tempo, nem espaço. E, por isto mesmo, 
tanto faz-lhe trabalhar para um fato que tenha realização imediata, como para aquele que 
se realize daqui a séculos vindouros. Ele não visa recompensa alguma (nem mesmo o 
reino do céu), mas sim o cumprimento ou realização do verdadeiro papel que lhe coube 

                                            
11 Sobre Christian Rosenkreutz, temos suficientes razões para afirmar que Ele esteve em contato direto com H. P. B. e... que a sua 
Obra em prol da espiritualização do mundo é ininterrupta, juntamente com outros “egos” que O acompanham na jornada vitoriosa 
através dos tempos. A Senhora Annie Besant, presidente atual da S. T. de acordo com o que aprendeu com seu Mestre H. P. B. e 
todos os dados que possui em Adyar, fez uma Conferência no Salão de Geografia de Paris, a 28 de Outubro de 1909, intitulada: “O 
futuro que nos aguarda. Influência da S. T. no próximo ciclo”, etc., etc., e em cuja assistência se via o grande vulto da Teosofia, o Dr. 
Mário Roso de Luna (Veja-se a sua Obra – Una martyr del siglo XIX, pág. 149 e seguintes). Entre outras cousas, diz Besant: “O 
fundador de todo o movimento espiritualista moderno se deve a Christian Rosenkreutz, quem “procedente do Oriente” (o grifo é nosso), 
criou com outros doze Mestres, a célebre Instituição da Rosa-Cruz. Cada um desses doze membros trazia a missão de facilitar o 
desenvolvimento da ciência moderna (Renascença), impulsionando: o culto da antiga terapêutica com a fundação da ciência médica 
atual; o da astrologia, base da astronomia nossa; o da alquimia, base da química. Cada um desses doze Mestres tinha, por sua vez, 
um discípulo adequado, apto a perpetuar a respectiva ciência do Mestre. “Rosenkreutz reencarnou em Hunjadi Jainos, célebre 
defensor da Hungria contra os turcos e depois, em Bacon Verulamio, o grande escritor e filósofo inglês, fundador de outro organismo 
de caráter rosacruciano, e depois, no húngaro ‘Racowsky’ (o grifo é nosso), príncipe real que, desaparecendo a tempo da cena do 
mundo, salvou seu país na luta com a Áustria e, sua personalidade, continuando através dos séculos, é a mesma do Conde de Saint-
Germain no século XVIII, preclaro discípulo da Loja Branca ou dos Arhats. Um amigo e discípulo, por sua vez, de Saint-Germain, foi o 
austríaco Zimnsky, conhecido, também, por “o Irmão José”, encarnação anterior de nossa H. P. Blavatsky. Saint-Germain e Zimnsky 
trabalharam juntos no século XVIII, fundando muitas Sociedades secretas, algumas delas de caráter maçônico e nas quais eram 
admitidos indistintamente mulheres e homens. As ditas Lojas e outras, fizeram quanto lhes foi possível para estender o ideal da 
Fraternidade entre os povos, porém a Europa não estava preparada para semelhante movimento. Este ensaio teve, sim, êxito na 
América, que estava melhor preparada para recebê-lo com a instauração e independência da grande república, enquanto fracassava 
na Revolução francesa. Segundo as palavras misteriosas que o Conde de Saint-Germain deixou consignadas em suas Memórias, ele 
voltará a apresentar-se nos começos do Século XX. Alguns teósofos o têm podido ver no final do XIX e a mim próprio ratificou tal 
promessa”... 
12

 Os grandes seres que dirigem o destino da humanidade, principalmente Aquele que se acha à frente da “grande Obra” para a 
América Latina, servem-se, neste momento, de todos os grandes Centros de atividade espiritualista, desde que estejam em condições 
de prestar relevantes serviços à Causa atual, isto é, o preparo para o advento da Sétima sub-raça, que há de sair da América do Sul. A 
Maçonaria será talvez a que maiores serviços prestará à causa que ora nos empolga; porém... já está entendido, passando pela 
grande reforma de que tanto ela se vem ressentindo há tanto tempo... Mister se faz que o “Ramo de acácia” de todos os tempos, não 
venha a secar sobre o túmulo glorioso dos seus antepassados!... Os tempos são chegados, Ir... e Hiram vai ressuscitar dentro de cada 
um daqueles que quiser imitar o eterno gesto do Supremo Arquiteto: construir, edificar cousas belas e perfeitas, para a grande Obra da 
humanidade!... (notas do autor) 
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na vida, compromisso tomado perante si mesmo, perante o seu Mestre ou Guru, de 
trabalhar sempre e sempre, até o resultado final da grande ronda da vida... 

Para aqueles que conhecem as sublimes leis da Reencarnação e Karma, uma 
existência nada mais é do que um milésimo da Eternidade. Porém... o sabem, também, 
que uma vida perdida inutilmente é um borrão difícil de ser apagado do grande Livro da 
história da evolução dos seres; é uma folha seca, arrastada pela impetuosidade de uma 
cachoeira eterna... 

Daí... a necessidade que tem o homem, o pequeno arquiteto, de imitar o seu 
Criador, o Grande Arquiteto, na sua eterna faina de construir, edificar cousas belas e 
perfeitas. 

Trabalhemos, pois, todos, não importam os nossos credos ou ideais; não importam 
as veredas por onde trilharmos. Deixemos de parte, o orgulho, a presunção tola de nos 
considerarmos como únicos portadores da Sabedoria divina, quando Ela assenta as suas 
bases por sobre tudo quanto se manifesta na natureza; em tudo quanto age e vibra na 
face da terra; desde as maiores mentiras até as grandes verdades, para que a própria Luz 
manifestada possa ser divulgada através da Sombra ou as trevas do falso ou ilusório. 

Aqueles que não se suportam, que se odeiam como inimigos acérrimos, que finjam 
ao menos, por caridade, nesta santa beatitude hipócrita que nos vem ligando há tanto 
tempo, que são virtuosos, que são bons e sinceros, para que a mentira, a falsidade e a 
hipocrisia de hoje, pelo grande metabolismo do poder constante da vontade sejam 
transformados, de futuro, em uma síntese cristalina expressa por um lago imenso coberto 
de Lotos brancos e azuis, brotados do lodaçal imundo em que temos vivido, fanatizados 
pelas corrupções de nosso mental inferior. 

Unamo-nos, pois, espiritualistas, na Verdade que defendemos, embora por 
caminhos diferentes, deixando no fundo desse pântano infecto do passado, todas as 
imperfeições que eram o maior obstáculo ao bom prosseguimento da Obra de todos os 
homens – a Fraternidade Universal. 

Que estas palavras não tenham a má interpretação que lhes costuma dar a 
serpente traiçoeira que se oculta sob os roseirais perfumosos e lindos, são os meus mais 
sinceros votos. Um aperto de mão para vós outros, e a Paz para todos os seres. 

 

 H. J. Souza 

Diretor-Chefe de Dhâranâ 

(continua) 

 

 

O NOVO MESSIAS 13 

 

(Uma entrevista com o Dr. Mario Roso de Luna) 

 

Chegamos ontem ao alegre terraço-observatório do conhecido homem de ciência e 
teósofo, perguntando-lhe à queima-roupa: 

– Conheceis, mestre, o novo Messias? 

                                            
13

 A entrevista do Dr. Mario Roso de Luna, concedida a “El Liberal”, de Madrid, está de acordo com a nossa maneira de ver, segundo 
o artigo que publicamos nesta revista, no número de Abril de 1926, intitulado: “A questão importante da vinda do Instrutor”. 
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– Não. Trata-se simplesmente de um estimável jovem, de quem, para julgar, 
ter-se-hão que esperar os frutos. Em anos anteriores, parece, estudou em Oxford o que 
um pretendido instrutor já deveria, creio, trazer sabido. 

– Credes, porém, nele? 

– A palavra crença está apagada faz muito tempo de meu dicionário teosófico. 
Eu sei, ou ignoro. O messianismo tem sido sempre um achaque dos débeis, que esperam 
de um enviado a redenção que só advir-lhes-há de si mesmos. Prometeu encadeado 
espera Epimeteu libertador, na tragédia de Ésquilo. Os hebreus esperam um rei. A idade 
média (veja-se a “História de Espanha”, de Moreno Espinosa, reinado de Fernando IV), 
também esperou pelo Cristo, e o Cristo que veio foi a Renascença, na qual arte e ciência 
se emanciparam do julgo religioso que as oprimia. 

– Então Krishna, Budha, Jesus... 

– Foram seres superiores que nos deram doutrinas eficazes para que nós, com 
o nosso esforço, nos redimíssemos. Nenhum deles fundou a religião confessional que se 
lhes atribui. Quem logo fundou-a foi o imperialismo de seus pretensos discípulos, os 
quais, escravos do inerte dogma que criavam, esqueceram que “religião” não é “crença”, 
senão dupla “ligadura” de fraternidade entre os homens, conforme sua etimologia latina. 

– Imperialismo então? 

– Sim, Imperialismo psíquico, sucessor fatal de todo imperialismo físico. Ao 
império romano sucedeu o império psíquico papal, ao império físico espanhol, o império 
psíquico jesuíta. Em Mahoma os dois imperialismos se apresentaram juntos. 

– E ao império físico inglês quer seguir, pois, o império psíquico da Igreja 
holandesa ou católico-liberal, por Besant protegido? 

– É muito possível. 

– Que pensais, pois, da religião mundial, da que hoje se quer que faça parte da 
Sociedade Teosófica? 

– Nunca estive de acordo com a Senhora Besant neste verdadeiro golpe de 
estado desferido ao clássico e crítico pensamento da Sociedade Teosófica, cujo objeto, 
afora o da fraternidade universal, é o do estudo comparado de religiões, ciências e 
filosofias, não a crença e menos a prática de religião alguma. O naturalista que disseca 
uma lagartixa, o faz sem adorá-la. 

– Foi livre-pensadora a Senhora Blavatsky, fundadora da Sociedade 
Teosófica? 

– No mais alto grau. Princesa russa, lutou ao lado de Garibaldi em Mentana 
contra o poder papal; considerou as religiões como “róseos contos infantis e objetos logo 
de exploração e domínio”, e as suas “revelações” como “duplos véus” lançados sobre a 
sabedoria iniciática das idades, que foi antes de tudo, ciência: uma ciência perdida, que é 
mister descobrir. “Teosofia” não significa “ciência de Deus”, se não dos super-homens ou 
“Deuses” dos gregos, os “homens representativos, grandes almas”, “mahatmas ou 
gênios”. Seu livro “Ísis sem véu” nega toda magia “que excede do poder e da 
compreensão do homem, e sua Doutrina Secreta” termina proclamando “a religião única 
da natureza, da qual todas deduziram seus dogmas até materializá-los em sua eterna 
poesia”. Moisés e Mahoma, ao proibir a carne de porco em nome da religião, não faziam 
senão ciência velada. 

– Não é, pois, de agora o nome de teosofia? 

– De modo algum. Teósofo ou “neoplatônico”, “eclético” e “harmonistas” foram 
chamados os filósofos alexandrinos, que com Amônio Sacas, quiseram deduzir da 
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“gnoses” o estudo comparado das religiões, normas científicas da conduta. Teósofos, 
chama César Cantú a Paracelso, Agrippa, Van Helmont, etc., o sofista do século XIII ao 
arabiano Asín Palacios... 

– Então o futuro da Sociedade Teosófica? 

– O vejo muito obscuro. Os livres-pensadores de Blavatsky caminharemos por 
um lado, e os devocionais de Besant, por outro. Livre-pensador em todos os meus livros, 
se prosseguem assim as coisas, deixarei definitivamente de ser membro da Sociedade 
Teosófica, sem por isto deixar de ser teósofo, como já tem acontecido a tantos 
conhecidos homens de ciência em todos os países... 

Saímos da casa do homem honrado que tem sacrificado sua vida e seu nome pela 
Teosofia, convencidos como ele da grandeza do inviolável lema do Maharajah de 
Benares, esquecido entretanto por tristes messianismos, de que “não há religião superior 
à Verdade”. 

“Satiat nasti paro dharma”, como dizem os hindus. 

 

(a) X. Y. Z. 

Trad. do espanhol. 

 

À MADAME BLAVATSKY 
 

“Bendita sejas mil vezes, tu, a cujos luminosos ensinamentos deve meu eu”, 
místico rebelde ao vão dogmatismo religioso, o feliz achado nas criptas de minhas 
passadas existências, a verdadeira senda da lei espiritual, apreciado tesouro que o ladrão 
não desenterra e rouba, nem consomem a ferrugem e a traça”. 

 

M. R. de Luna 

“El Liberal” de terça-feira, 19 de Janeiro de 1926 

Ano 48º, Madrid, n.16407  

 

 

OS SEIS SISTEMAS DE FILOSOFIA HINDU 
 

III 

 

A Purva Mimansa é o sistema dos princípios diretores do Rishi Jaimini. A palavra 
Mimansa quer dizer investigação, e Purva, tanto vale como anterior ou procedente. 

Este sistema examina as diversas instruções que se encontram na parte dos Vedas 
concernentes ao ritual (Karma-Kanda). Diz-se que o principal dever do homem é seguir 
estas práticas tão estritamente quanto possível, porque elas são a revelação direta 
proveniente do Ser Supremo. Segundo Jaimini, as palavras dos Vedas são eternas, assim 
como a relação que as une e o sentido; pelo que os Vedas não são de origem humana. 

Este sistema explica as fontes do conhecimento por autoridade, a relação entre a 
palavra e o pensamento, e como este mundo não é, senão a manifestação do Verbo (a 
palavra). Vemos um objeto (por exemplo, uma vaca) porque nos Vedas existe a palavra 
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que o designa (Gau em sânscrito). Se a palavra não existisse, o objeto material não teria 
realidade. Meditando sobre a relação que existe entre a palavra e o pensamento, chega-
se à conclusão que expõe. 

O Sol existe porque a palavra Sol está nos Vedas; em outros termos, o Sol não é 
mais do que uma parte da manifestação deste Verbo ou Logos, desta forma de 
pensamento eterna que existe no espírito cósmico. 

A Purva Mimansa pode também chamar-se a filosofia do trabalho. Descreve a 
verdadeira natureza do dever na atividade diária (sacrifício, dever e devoção). Graças a 
ela podemos compreender qual é a ação ou o trabalho que há para verificar e qual a 
melhor maneira de realizá-lo, a fim de produzir determinados resultados. Se, por exemplo, 
queremos ir ao céu depois da morte, deveremos fazer determinadas cousas; estas hão de 
dar um resultado atualmente imperceptível para nós, porém que terá sua realização ou 
sua manifestação no fato que seguirá a nossa ida ao céu. 

Como, pois, se produzem esses fatos? Qual é a Lei? E se realizarmos aqueles 
mesmos atos, qual será o resultado a faze-los de uma maneira diferente à prescrita? 

Todos esses pontos se discutem na Purva Mimansa. Sem dúvida, este ensino 
poderá ser tachado como sendo um simples esforço imaginativo, uma pura especulação, 
porém os que crêem na eficácia da oração, na lei de ação e reação, de causa e efeito, 
não podem tachá-la como tal, porque, indubitavelmente os seus princípios são certos. 
Com efeito, não podemos negar que cada pensamento que forjamos, o mesmo que cada 
movimento físico que realizamos, deva produzir algum resultado em alguma parte, 
embora que nós não o percebamos, porque nada se perde nem deixa de originar efeitos. 
Quais são estes resultados? De que maneira eles nos afetam? Aquilo que a nós não é 
dado perceber, pode ser visto por quem dedica a sua vida somente a este resultado. Este 
sistema é, por assim dizer, uma filosofia das leis naturais. Sendo, antes de tudo, uma 
filosofia ortodoxa, se dirige principalmente aos Estudantes dos Vedas e aos sacerdotes 
Brahmanistas. 

 

IV 

 

A SANKHYA OU SISTEMA DO NÚMERO DO RISHI KAPILA 
 

Kapila, que viveu uns setecentos anos antes de Cristo, é chamado na Índia, o pai 
da evolução. 

Este filósofo rechaça a teoria atômica, fazendo remontar a origem dos átomos até 
uma Energia Cósmica eterna que denomina Prakriti (em latim Procreatrix) ou Energia 
Criadora. Afirmou que o universo fenomenal (visível e sensível que cai dentro do raio de 
ação de nossos sentidos) evoluiu por completo, de uma só energia cósmica que é eterna. 

Kapila define os átomos como centros de força (correspondentes nos Íons e 
Elétrons da ciência moderna), e é o primeiro a explicar a Criação como o resultado das 
forças de atração e repulsão que literalmente significa amor e ódio entre os átomos 
(conforme disse Empédocles). 

A filosofia Sankhya 14 explica de preferência, de uma maneira sistemática, lógica e 
científica, o processo da evolução cósmica deste Prakriti primordial (a Força Matéria) ou 
Energia Eterna. 

                                            
14

 A palavra Sankhya quer dizer número. A filosofia do número é o nome dado à filosofia de Pitágoras que está relacionada com a 
Evolução do Universo visível e invisível. 
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Kapila reconhece que a alma no homem forma sua verdadeira natureza, sendo 
distinta da matéria e imortal. 

As conclusões da filosofia Sankhya, são as seguintes: 

1ª) Alguma cousa não pode derivar -se do nada. 

2ª) O efeito reside na causa, isto é, o efeito é a causa reproduzida.  

3ª) Destruição quer dizer retorno de um efeito ao seu estado causal.  

4ª) As leis da Natureza sã o uniformes e regulares em tudo. 

5ª) A construção do Cosmos é o resultado da evolução da Energia Cósmica.  

Kapila chegou a algumas destas conclusões mediante a observação e a 
experimentação, empregando um sistema rigorosamente lógico. Sem negar a Deus, nega 
a existência de um Criador; sua filosofia não é atéia, posto que admita a existência da 
Alma individual “Purusha”, como uma entidade imortal e eterna. 

Algumas escolas Buddhistas, assim como o Jainismo (seita agnóstica derivada do 
Brahmanismo), estão baseadas na filosofia Sankhya. 

Ao mesmo tempo certos ensinos e princípios desta escola desempenha um papel 
importante na forma popular do culto dos símbolos do moderno Brahmanismo. 

(continua) 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Um templo buddhico: o WAT PHREE KÉO em Bangkok. 

 

 

A MINHA SOMBRA 
 

Ei-la que se move, agita os braços ou corcova diante de mim, como o espectro fatal 
da morte. 

Se acabrunhado pelas grandes tempestades da alma, sofro e choro, ei-la que se 
agita a balbuciar palavras incoerentes, como se fora o meu reflexo diante de um espelho. 

Forma nevoenta e sombria, ela parece ser movida pelas ondas mentais do meu 
cérebro, imitando todos os meus gestos e sentimentos. 

De vida em vida, ela me acompanha, como sombra que é de minha própria criação, 
desde a raça mãe dos Atlantes, através dos Rmoahal, dos Tlavaltlis, dos Toltecas, dos 
Turanianos, dos Semitas, dos Akkadianos, dos Mongóis, passando de raça em raça até 
chegar aos nossos dias. À medida que me ergo do lodaçal imundo da matéria, ela vai 
perdendo os seus contornos, chegando ao que hoje é: farrapo humano, sombra fugidia e 
maldita, reminiscência de um passado funesto e horrível, embora da grandiosidade 
incomparável daquela raça misteriosa. 

A primeira vez que a divulguei nesta vida, era tão horrenda que não a conheci à 
primeira vista, pensando tratar-se de uma visão ou delírio febril. Mas... desgraçadamente, 
era ela, sempre ela, a minha sombra de todos os tempos! 

Penalizado, procurei reanimá-la, como se fora um escultor que quisesse retocar a 
sua obra estragada pela mão inexorável do tempo. Ergui-lhe um altar no santuário do meu 
lar; tratei-a e zelei-a tal como se faz com as coisas reais ou valiosas. 
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Um dia, ela, já possuidora de vida própria, reconheceu-me e desceu do altar, 
fugindo do templo... E, desde então, renovou a sua perseguição de sempre. Fujo dela; 
porém, ela, embora de movimentos lentos e viscosos, como uma lesma que se move 
sobre o solo, está sempre ao meu lado, a rir estupidamente, já não mais imitando os 
meus gestos e sentimentos. 

Que horrível e flagrante contraste! Como pode a minha sombra, já não mais imitar, 
nem obedecer todos os meus desejos? Será que o “Magno poder do Karma” concedeu-
lhe o direito de tornar-se verdugo do seu próprio senhor? Talvez. 

Creio que vós, amado leitor, não a podeis divulgar nas trevas em que ela vive. Mas 
eu a vejo sempre. Ei-la ali bem à frente, a mover-se na sua miséria de contornos, como 
um ser involuído que é. “Camafeu ridículo, mirrado e morrente, semivivo, meio defunto e 
meio sombra de gente”, cético e triste, como se tivera uma mente, arrastando-se cheio de 
dores para um túmulo precocemente aberto, pelas suas inconscientes orgias, lá se vai 
ela, a minha sombra na sua via crucis maldita, a rir de mim, estupidamente como se ela 
tivera o mesmo direito de toda a gente, de saber se eu sofro ou gozo com as suas 
parvoíces de invólucro vazio, sombra que se esvai aos poucos, encolhendo-se para o 
sarcófago frio da morte. 

Fantasma de uma múmia vingadora, lembra-te do passado; não sou eu a quem 
procuras, mas a ti mesma, sombra maldita de outrora! 

Sonho aterrador, visão macabra! Foge de mim, ante o ígneo poder que se 
manifesta, como no passado, quando de mim quiseste fazer sombra tua. 

 

********************** 

 

Que pensareis vós de mim, leitor amigo, vós que não tendes sombras, senão 
quando os raios brilhantes do astro rei desenham no solo a vossa silhueta humana, 
sombra sim, mas divina quando souberdes da minha dor perene, por não poder eu 
aniquilar a minha sombra, senão quando sombra jamais se fizer no meu caminho? 

 

 H. J. Souza 
(Plenilúnio) 

Diretor-Chefe da Soc. Dhâranâ 

Niterói, 31 de Dezembro de 1926 

(Transc. De “O Jornal” de 27 de Fevereiro de 1927) 

 

 

RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS 15 

 

P – Por que Dhâranâ mantém um Santuário? 

R – Esta pergunta já foi respondida nos nos 5, 6 e 7  desta revista, no período 
iniciático de Dhâranâ 16. Porém, devemos acrescentar que, enquanto os homens não 

                                            
15

 Dhâranâ procura responder a todas as perguntas que lhe são feitas por meio de linguagem simples e precisa, a fim de ser 
compreendida pelas diversas mentalidades que formam a coletividade. 
16

 Maya-Vada ou Budhismo, quer dizer: Doutrina da ilusão, argumentação ilusória, etc. Vide esta palavra no dicionário “RHEA”. Todas 
as Escolas iniciáticas empregam a Maya budhista, até mesmo a Maçonaria, etc, etc, sem o que, não haveria nenhum valor por parte do 
discípulo, que não empregava esforços próprios para a aquisição da Sabedoria. O que seria de Dhâranâ, se nos seus 3 primeiros anos 
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souberem interpretar o verdadeiro sentido da palavra “religião” 17, existirão templos, 
sacerdotes e... até mesmo, Instrutores, sem falar nas exterioridades dos diversos cultos 
que nada mais são do que ensinamentos encobertos pelo véu de Maya, e... que, 
desgraçadamente, nem os seus próprios sacerdotes os sabem interpretar. Rama, 
Buddha, Platão, Pitágoras, etc., etc., nada mais foram do que “seres superiores que nos 
deram doutrinas eficazes, para que nós outros, por esforço próprio, nos redimíssemos”. 
Nenhum deles foi fundador de religiões, mas reformador da Verdade uma, adulterada 
pelos seus pretensos discípulos. Buddha, Cristo, Hiram ou outro nome qualquer com que 
se queira personalizar a Centelha Divina, manifestada no homem, só podem ser 
encontrados, ou melhor, adquiridos, pelo conhecimento de si mesmo, de acordo com as 
enigmáticas perguntas: “Quem és? De onde vens? Para onde vais?” 18. O grande erro 
humano está em procurar fora aquilo que se encontra em estado latente dentro de cada 
um de nós – a VERDADE ABSOLUTA. 

“Nosce te ipsum”... Conhece-te a ti mesmo. 

Dia virá em que não mais existirão templos construídos com “pedra e cal”, mas sim 
verdadeiros templos divinos dentro de cada homem, de acordo com a Obra gigantesca 
dos “Eternos construtores”, representantes na terra do grande Arquiteto. 

A grande dificuldade reside em: saber reunir a Sabedoria da mente (Jnani Yoga) à 
doutrina do coração (Bhakti Yoga), para que KARMA, a compensação ou a Balança, não 
mais separe as duas partes que formam o Andrógino divino. 

P – Mas, Dhâranâ pregou a vinda do Instrutor... 

R – No no 4 desta revista, tratamos do assunto por meio de um artigo intitulado “A 
questão importante da vinda do Instrutor” e pelo qual, o leitor inteligente, isto é, o que 
sabe ver através do véu espesso de Maya, poderia ter feito a devida conclusão. Basta 
citar um dos trechos finais do dito artigo, para que se confirme o que acima ficou dito: 
“Aquele que viver até lá, o saberá e... então, até mesmo os que não trabalharam pela 
SUA OBRA, mas sinceros nas suas convicções, encontraram-nO dentro de si próprios (o 
grifo é de hoje), pelo caráter elevado, em harmonia com Ele... “Podemos afirmar que 
nada, absolutamente nada é encontrado na Astrologia cabalística ou judiciária, que venha 
demonstrar a vinda imediata de um Ser elevado 19. Em outro trecho, ainda: “Uma 
pergunta inocente: entre o bondoso Krishnamurti, que necessita frequentar escolas e 
academias, e o pequeno Tun Tyne, etc., etc., qual o que está em condições de receber o 
Mestre?” 

                                                                                                                                                 
iniciáticos, não houvesse empregado a Maya budhista? É desse modo que se pode, não só adquirir os conhecimentos necessários à 
evolução humana, como também... separar o bom trigo do joio. Reconhecem a Maya Budhista e a de todas as Escolas Iniciáticas, os 
Mestres das diversas correntes Espiritualistas, que se afastam por completo daqueles que, ignorantes no assunto, se revoltam contra 
as provas que lhes são impostas ou se arrogam o direito de querer discutir aquilo que desconhecem, tal como aconteceu com alguns 
membros demissionários de Dhâranâ. Se nos reportarmos ao Capítulo XXX da maravilhosa obra de Mario Roso de Luna, intitulada “El 
libro que mata a la muerte” e que o seu autor considera como sendo a melhor de todas as suas produções (se é possível arrastar uma 
flor do ramalhete que Mario Roso de Luna oferece ao mundo, sem desatar o cordel que prende esse conjunto harmonioso, onde não 
se sabe o que admirar, se o perfume das rosas ou a variedade das suas cores) encontraremos: “Un filosofo, que como tudo buen 
filosofo es poligrafo y sabe de fisica, de matematica y de otras muchas cosas, despues de haver vaticinado, intuitivo, el hecho 
estupendo de ‘la pesantez de la luz’ ha lanzando valiente su Teoria que bien entendida y generalisada, no es sino la antiquissima de la 
MAYA BUDDHISTA, reproducida a su modo por Schopenhauer al considerar (El mundo como Voluntad y Representacion) a todo 
quanto nos rodea como una mera representacion, o proyectiva, que dista en verdad de la objectividad representada outro tanto cuanto 
dista nuestra mente finita de la Mente Infinita que ha emanado al Universo. Este filosofo benemerito, cujo mejor interprete español lo 
esta siendo el catedratico don Blas Cabrera, es el grand Einstein, nombre que por si solo representa, segun frases de aquel en sus 
conferencias en America y en el Ateneo de Madrid, ‘la victoria de los metodos filosoficos de razonar sobre los estrictamente 
cientificos’, al proprio tiempo que senala una nueva era que cierra el ciclo mental que Newton, o más bien Cartesio, abrigo ”. 
17

 Religião ou união do homem com Deus, não por meio de preces, missas e outras exterioridades absurdas, mas pelo Conhecimento 
dEle em si próprio e em todas as cousas. 
18

 Aconselhamos aos verdadeiros estudantes de Ocultismo, a leitura da grande obra de Mário Roso de Luna, “LA ESFINGE”, onde 
encontrará resposta a todas as perguntas que lhes possam ocorrer à mente, sobre o grande Enigma da Vida. 
19 Em artigo próximo, daremos as razões porque não há mais necessidade da vinda de Instrutores. 
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De fato, Tun Tyne tem a posse da sabedoria já de outras existências e... como tal, 
sobe a uma pedra ou árvore e começa a discorrer sobre ciência, filosofia, etc., analisando 
os capítulos mais delicados do buddhismo. E o outro, precisa frequentar academias para 
falar... somente, para os membros da S. T. 

O primeiro é o verdadeiro tipo do Iluminado, cuja posse da Sabedoria já vem de 
existências anteriores, por ter alcançado a árvore de Bodhi. Eis, portanto, como Dhâranâ 
concebe a vinda de um Instrutor. Lembramos aos interessados no assunto, o célebre 
adágio hindu: “Quando o discípulo está preparado, o Mestre aparece”. 

P – Mas... Dhâranâ sendo buddhista, ipso facto, é sectária e, portanto, está na 
razão direta com aquilo que ela própria condena... 

R – Engano. Dhâranâ está farta de dizer que prega o Budhismo do Norte, isto é: 
escrito com um D (Iluminação, Sabedoria, etc., etc.) e não Buddhismo com dois D, que 
mais deveria chamar-se Buddhaismo ou Gautamismo, segundo a grande Mestra H. P. B. 
Para Dhâranâ, tanto faz dizer: BUDHISMO (com um D), como TEOSOFIA, Cristianismo, 
Iluminação, Sabedoria divina, etc. 20 

P – Mas... para dizer tudo isso, Dhâranâ não precisava manter um Santuário... 

R – Puro engano. Se a humanidade ainda não representa um templo construído 
por ela própria, onde só exista uma deusa para ser adorada – A VERDADE, ipso facto, 
Dhâranâ que é um núcleo mantenedor do Fogo Sagrado (da mesma Verdade) que ela 
espalha entre todos aqueles que só esperam uma simples centelha ou faísca para que a 
grande chama que vive abafada no seu imo, seja desperta, necessita manter um Templo 
ou Santuário, lugar de Perfeição absoluta, onde o mesmo Fogo ou Verdade, é mantido 
simbolicamente pelas Correntes mentais diárias que aí são feitas, em comunhão de 
Pensamento com os seus Dirigentes ocultos, formando um DEVA poderosíssimo, que há 
de, um dia, juntamente com muitos outros, concorrer para o maior dos Ideais – a PAZ 
UNIVERSAL. 

P – Mas, a missão de Dhâranâ é somente trabalhar pela Paz Universal? 

R – Se fora somente esta a MISSÃO de Dhâranâ, já seria bastante elevada para 
merecer o concurso e aplauso de todos os homens sinceros e de boa vontade. Mas o 
principal objetivo da criação de Dhâranâ (aliás explicado no mesmo artigo de H. J. S. 
neste número) é amainar o terreno sáfaro ainda, onde a 7ª sub -raça virá implantar o seu 
Reinado. Eis porque a Missão de Dhâranâ é para toda a América do Sul, de onde sairá a 
dita Sub-Raça. 

 

 

JESUS NAS ÍNDIAS? 
 

Noticiam as agências telegráficas que, acaba de ser descoberto no Hindostão 
(Índia e Paquistão atuais – nota do digitador), um antiquíssimo manuscrito relatando a 
viagem de Jesus Cristo às Índias. E foi o pintor Nicolau Roehrich, antigo professor da 
Sociedade de Incitamento às Artes, de Petrogrado, apóstolo do Espiritualismo, que teria 
feito a sensacional descoberta, num dos mosteiros do Himalaia 21 , onde os grandes 

                                            
20

 No artigo de H. J. S. “A Missão de Dhâranâ”, publicado no número atual desta revista, diz da opinião dos grandes seres, inclusive 
do Mestre Koot-Humi, sobre o Budhismo do Norte ou a verdadeira filosofia de Gautama e de outros Iluminados que lá foram buscar 
toda a Sabedoria que espalharam pelo mundo. 
21 Os mosteiros a que se refere o Sr. Nicolau Roehrich, devem ser os do norte das Índias (Srinagar, Leth, Simla, etc) e os do Oeste do 
Tibete que, como muitos outros, se acham subordinados ao poder Lamaísta de Lhassa, nas mãos do grande Dalai-Lama, sumo 
sacerdote da religião amarela (Lamaísmo ou Budhismo) e regente do Tibete. Cousas muito mais interessantes poderia ver o pintor 
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sacerdotes hindus, ainda hoje, realizam pesquisas sobre os problemas da alma e o 
destino dos mundos. 

Ali existem manuscritos antiquíssimos, guardados avaramente em esconderijos 
misteriosos, e foi um deles que revelou a passagem de Cristo na Índia, relatando um 
velho idioma hindu, as maravilhas das cidades visitadas pelo Messias. 

“Estou mais do que persuadido”, diz o Sr. Roehrich, “de que Jesus22 viveu nas 
Índias e nos mosteiros do Tibete, e conheceu as religiões que precederam a que Ele 
pregou 23 . A luz, certamente, há de fazer-se algum dia a este respeito, e explicará as 
estranhas similitudes entre o puro budhismo e o puro cristianismo”24. 

Isto afirmava o aludido professor em 1925. Agora, depois de uma nova expedição, 
tendo captado a confiança de algumas personalidades budhistas25, pôde o Sr. Roehrich 

                                                                                                                                                 
Roehrich se houvesse captado a confiança, como diz ter feito a algumas altas personalidades budhistas, se o guarda fiel dos tesouros 
tibetanos, o Senhor Taichu-Lama, Tji-gad-jé, lhe houvesse aberto as portas do seu “retiro privado”. Então, o ilustre viajante, com as 
sublimes “nuances” que sabe emprestar às suas telas, ofereceria ao mundo uma verdadeira obra prima e revolucionária, ao mesmo 
tempo o mundo científico, com todo o saber oculto de uma imensa biblioteca antiquíssima, que desafia a todas que o mundo profano 
possui. Na nossa insignificante opinião, quem o informou a respeito de um iniciado qualquer, que o ilustre pintor aceitou como sendo 
Jesus, entre aqueles sábios ignorados do mundo ocidental, não teve outro intuito, senão, demonstrar-lhe que Jesus, Apolônio de 
Tyana ou outro qualquer dos grandes Iluminados, nascidos em países diferentes, não poderiam deixar de visitar a cidade sagrada dos 
deuses, nem ser embalados no seu verdadeiro berço, pela Mãe Sabedoria ali existente. 
22 O pretenso Jesus, nunca poderia possuir tal nome, e muito menos o de Cristo. Jesus ou IEOSHUA, vem das iniciações egípcias e 
quer dizer ‘filho de ÍSIS’ (da Lua, de Diana, de Sofia, da Verdade, etc, etc). E Cristo, outra coisa não quer dizer, senão, o primitivo 
Chrestos (discípulo posto à prova) e já transformado em Christos, o purificado, o ungido. Em simbologia mística, Christes ou Christos 
significava realmente que o caminho, a “grande vereda, havia sido percorrida e alcançada, portanto, a meta desejada”. (Veja-se a obra 
de Mario Roso de Luna – La Esfinge, pág. 127). Todos os discípulos em provas são Chrestos; depois de alcançada a meta desejada, 
se transformam em CHRISTOS ou BUDHAS, isto é, ILUMINADOS. Vejamos o que diz H. P. B. em “Ísis sem Véu”, tít. II, cap. IV: 
“Christos, como uma unidade, é somente uma abstração, uma idéia genérica que representa a agregação coletiva das inumeráveis 
entidades espirituais, que são as emanações diretas da infinita, invisível e incompreensível Causa primitiva – os Espíritos individuais 
dos homens, erroneamente chamados ‘alma’, os diversos filhos de Deus, dos quais só vislumbram algo a generalidade dos mortais. 
Alguns deles permanecem para sempre convertidos em Espíritos planetários, e outros, a mais escassa minoria, se unem durante a 
vida a alguns homens. Assim, esses tais SERES, semelhantes a Deus, como Gautama, o Budha; Jesus, o Cristo; Tissoo, Krishna e 
outros poucos estiveram permanentemente unidos com os seus ESPÍRITOS, passando assim à condição de deuses na Terra. Outros, 
tais como Moisés, Pitágoras, Apolônio de Tyana, Plotino, Confúcio, Platão, Jâmblico e alguns santos cristãos, por haverem estado 
assim unidos a intervalos, tomaram na história, a categoria de semideuses e dirigentes da Humanidade. Uma vez separados dos seus 
tabernáculos terrestres, livres desde então, suas almas, e ligadas para sempre com os seus espíritos, volvem a unir-se a toda hoste 
luminosa, à qual estão ligados pela mais perfeita solidariedade de pensamento e ação, sendo chamados “os ungidos”. Daí a 
significação dos gnósticos, que dizem que “CHRISTOS” sofreu espiritualmente pela Humanidade, implicando isto em que o Seu Divino 
Espírito foi o que principalmente sofreu”. 
A dificuldade para ser demonstrada a existência de Jesus, desde o mais antigo e valioso historiador conhecido, o judeu Flavio Josepho 
(anos de 37 a 95 da Era cristã), que nada, absolutamente nada, fala sobre a vida do mesmo Jesus, até os mais modernos 
historiadores, cujos documentos apresentados carecem de outras documentações; desaparece, por exemplo, ante a vida de um 
Apolônio de Tyana, muito propositadamente esquecida pelo Catolicismo despeitado, da lista de seus “celestiais eleitos”, pela grande 
semelhança que existe entre a vida dos dois (Jesus e Apolônio). No entanto, são os seus próprios santos (os celestiais eleitos) como 
S. Jerônimo, S. Justino, o mártir, etc, etc, que falando do mesmo, dizem, portanto, da realidade da sua existência. Muitos, também, 
foram os sacerdotes católicos que falaram de Apolônio de Tyana, “embora que, molhando, como de costume”, a pena na negra tinta do 
ódio teológico, da intolerância e do prejuízo” (palavras de H. P. B.) 
Falando de Apolônio de Tyana, H. P. B. (5º Vol. da Doutrina Secreta, pág. 189) diz:  “Centenas de volumes foram escritos acerca deste 
homem portentoso. Os historiadores discutiram gravemente a sua personalidade, e não faltaram presunçosos críticos, incapazes de 
chegar a uma conclusão sobre este sábio, que houvesse negado a sua existência”. 
O próprio Marquez de Mirville (não esquecer o leitor que ele escreveu com a aprovação de Roma... quantos livros saíram da sua 
pena), quando no curso das suas fenomenais alegações com que quis descobrir o inimigo de Deus (?), como produtor dos fenômenos 
espiritistas, dedica todo um capítulo da sua obra “Memórias de Satan”, ao grande Adepto de Tyana. 
23

 Nem Jesus, nem outro qualquer, poderia pregar religião tal como a interpretam os seus sacerdotes, adulterando o verdadeiro 
sentido do vocábulo – unir o homem a Deus (Yoga também implica na mesma cousa), e criando seitas, que afastam cada vez mais o 
homem da sua própria divindade adormecida dentro de si mesmo. Todos os grandes Seres que baixaram ao mundo em missão 
especial, ensinaram a única Verdade (RELIGIÃO-SABEDORIA), embora com palavras diferentes, de acordo com a evolução de cada 
época, ou seja, a maneira pela qual o homem se deve conduzir na Terra, a fim de alcançar a perfeição absoluta ou a sua união com 
Deus, por meio da Sabedoria da mente e a Doutrina do coração. 
24 O leitor interessado deve reportar-se ao nosso artigo publicado no número anterior desta revista: “A Missão dos 7 Raios de Luz” 
onde se fala em Budhismo com um D (Iluminação, Sabedoria, etc.) e Buddhismo com dois D, em relação com o Buddhismo sectário, 
etc. 
25 O Sr. Roehrich de volta a Moscou, onde foi fazer, agora, as pazes com as autoridades do Soviet, acaba de chegar da Mongólia, 
entrando em contato com a Academia de Ciências, com o fim de propor nova expedição. Enquanto esperava, pintou um quadro 
mostrando um cavaleiro vermelho, que levava a liberdade – simbolizada por uma estrela vermelha – ao povo mongol. Este trabalho foi 
oferecido pessoalmente pelo pintor ao governo de Urga... É provável que os budhas vivos e os seus poderosos “LAMAS” se tenham 
transformado em “velhos deuses dementes”, para não compreenderem o manejo oculto do Soviet, através da “budhistica” 
personalidade do ilustre pintor Sr. Roehrich. Temos certeza absoluta que o grande pintor não lançará, jamais, as suas vistas para os 
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penetrar em alguns mosteiros herméticos do Tibete onde descobriu o referido manuscrito, 
em língua pali (língua sagrada), e relatado a viagem de Jesus, “o melhor e o mais sábio 
dos homens”, que veio de Bethlem para estudar nos clássicos tibetanos. As últimas linhas 
do manuscrito referem que Jesus, de volta à Palestina, compareceu perante o tribunal de 
Poncio Pilatos26. 

(Dos jornais) 

 

 

O MUNDO ESTÁ VOLTANDO À ANIMALIZAÇÃO? 
 

Na Inglaterra, dois altos dignatários da igreja livre nacional afirmaram que o “mundo 
está voltando à animalização”. 

Até certo ponto se poderá admitir a afirmativa dos “príncipes” da igreja inglesa 
porque vendo-se a mocidade que forma a geração de amanhã, insensível senão brutal e 
vertiginosamente caminhar sem guia, sem crenças e sem fé raciocinada, no recuo moral-
social que se vê, se não for detida vigorosa e resolutamente, sem dúvida contribuirá, não 
para o mundo voltar à animalização, porém para permanecer a humanidade na ignorância 
das verdades da Verdade, recuada por algumas centenas de anos. 

Toda esta brutalidade, toda causa desse recuo encontra-se, afirmamo-lo, na diretriz 
que os educadores, pais ou professores, governos ou pretensos diretores mentais, 
despreocupadamente vão traçando na vida, em ânsias de gozos e de prazeres de 
ganhos, por meios quaisquer, para lhes proporcionar as brutezas materiais. 

Do mesmo modo os nossos escritores de hoje em dia, tanto teatrais como 
jornalistas, literatos, poetas, artistas, autores de obras outras, escritores e autores 
baratos, para terem sucesso, no geral, toda originalidade dos seus trabalhos se patenteia 
ou pela esquisitice de linguagem ou pela grosseria e mentira dos assuntos, por vezes, 
pornográficos, ajeitados ao paladar da turba viciada. Nos teatros já não se contentam com 
a exposição da nudez estúpida, no próprio palco, e os empresários para mais aguçarem a 
bestialidade, levantam tablados no centro dos salões de espetáculos onde as infelizes 
raparigas levadas, umas pela devassidão já atingida no meio, outras por necessidades, 
expõem os seus corpos emassados, cheios de pinturas extravagantes aos olhares do 
público embasbacado. 

Indubitavelmente na rota da educação moderna, seus moldes, a moda nos seus 
arroubos imoralíssimos, as danças ridículas, na diretiva que vai seguindo o mundo, estão 
positivamente errados os homens, pois que, em tudo e por tudo baniu-se o reinado 
verdadeiro do Cristo de Deus, nem se cogitando de implantar a crença, nem de solidificar 
a fé deixando-se que destas “frioleiras” outros cuidem em paga da moeda que farta e 
orgulhosamente acumulam nas suas arcas, não só porque “cuidam” das almas dos fiéis 
como também “curando” as moléstias, usando de expedientes miraculosos, por efeito de 
relíquias, tais como esquírolas de ossos dos “santos” e outras “bugigangas”. 

Ora, em condições tais, orientados e conduzidos os povos de toda parte do mundo, 
com fundamentos de crenças falhos, com falsa fé, não conhecendo em toda sua natureza 

                                                                                                                                                 
lados do Tibete, onde uma dádiva tão VERMELHA como o quadro oferecido ao governo de Urga, é retribuída com outra dádiva, não 
menos “vermelha” e valiosa... que se chama de ferro em brasa. 
26

 Por aí se colige os resto... Jesus, ir buscar a Sabedoria entre os sábios tibetanos, a fim de... logo chegasse à Palestina, sem 
demonstrar o que vinha fazer no mundo, morrer estupidamente crucificado, depois de ter comparecido perante o tribunal de Poncio 
Pilatos... Santa ingenuidade!... Pobre povo mongol, se a tua liberdade vier desta forma, continuarás escravizado, tal como tens vindo 
até hoje, nas mãos da China... Valha-te a memória do barão Ungern ou de muitos Ossendowskis, Touchegun-Lama e todos os teus 
valorosos Kalmuks. (Notas da redação) 
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o código de salvação que nos legou Jesus, certo resultará, não “o mundo voltar à 
animalização”, porém, conservar-se em recuo dos tempos primevos. 

João Torres 

 

O CONSELHO DE BUDHA 
 

“Gautama não tinha o hábito de orar. Ele não esperava nada dos deuses, mas tudo 
de si e das suas meditações”. 

 

Não acuses ninguém de cousa alguma!... 

Suporta, com paciência, a culpa alheia; 

O homem bom como o sândalo, perfuma 

O gume do machado que o golpeia! 

 

A calúnia, as ofensas, uma a uma, 

Sofre, com tolerância e com paciência, 

Que o ódio contra o ódio se avoluma! 

 

Da SÃ Meditação, a eterna ciência 

Nos ensina, através da lei do karma, 

Que um mal de outro mal é consequência! 

 

A mão de teu algoz, enfim, desarma; 

Não lhe dês o grilhão, essa cadeia 

Que, um dia, poderá servir de arma! 

Suporta, com paciência, a culpa alheia! 

 

(Domingos Magarinos) 

 


