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rEZANDo PArA CHoVEr

Conta-se entre os sábios que houve certa vez uma grande seca 
em Qasr al-Arifin, e as pessoas procuraram o Mestre Bahau-
din Naqshband pedindo-lhe que rezasse a Deus para que cho-
vesse.

Ele os guiou pelas ruas até chegar a um lugar onde uma 
mulher estava sentada com um bebê no colo.

“Peço-lhe, por favor, que alimente esta criança”, disse o 
Mestre.

“Eu sei quando alimentá-la”, respondeu a mulher, “pois 
sou sua mãe. Por que você se ocupa de coisas que estão dispos-
tas de uma maneira sobre a qual você nada sabe?”

Bahaudin fez com que as palavras da mulher fossem redi-
gidas e lidas em voz alta para a multidão. 

um SEm o ouTro 

Conta-se que um homem foi ver Ahmad Yasavi, o mestre sufi 
do Turquestão, e pediu: 

“Ensine-me sem livros, e faça com que eu aprenda a com-
preender sem a intervenção de um mestre entre mim e a Ver-
dade, pois o ser humano é frágil e a leitura não me ilumina”.

Yasavi respondeu:
“Você quer comer sem usar a boca, ou digerir sem um es-

tômago? Talvez queira também andar sem pés e comprar sem 
pagar… Eu poderia fazer o que me pede se você pudesse, pri-
meiro, prescindir dos órgãos físicos da mesma forma como de-
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seja prescindir das coisas que foram concebidas para os órgãos 
espirituais. 

Pense, por um momento, se seria possível utilizar a comi-
da sem o aparato adequado, aproximar-se dos sufis sem ter ou-
vido falar deles por meio das palavras que você tanto despreza, 
ou desejar sabedoria sem uma fonte apropriada ao seu estado.

Pode ser um passatempo divertido pensar em aprender 
sem ter os livros como base, e em experimentar sem um mes-
tre. É também um passatempo divertido pensar sobre magia 
e milagres. Mas, deixando de lado a diversão, qual o ganho 
permanente da atividade?”.

A DESoBEDiÊNCiA DE moiSÉS 

Segundo Abu-Talib Makki, Moisés costumava contar histó-
rias sobre como aprendeu a ampliar sua compreensão: de es-
treitas suposições a uma perspectiva correta.

Moisés estava doente e lhe foram oferecidos vários medi-
camentos para tratar a doença. Ele os recusou, afirmando que, 
em vez disso, Deus o ajudaria.

Mas Deus, conta-se, ordenou a Moisés que usasse os me-
dicamentos, dizendo:

“Ao se recusar a aceitar a missão da medicina, você ques-
tiona a sabedoria daquele que dotou os remédios com a virtu-
de que lhes é própria!”.

É por esta razão que existe o ditado: “Confia em Deus e 
amarra o teu camelo”. Se fosse para você não fazer nada, por 
que haveria de existir um aparato específico para amarrar ca-
melos? 
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Hadrat Bahaudin Naqshband de Bokhara comentou, a 
respeito disso:

“Se uma folha que está murchando diz, por meio de sua 
aparência, que necessita de água, e você, por ter o poder de 
providenciar a água tem, também, o dever de fazê-lo, essas 
‘palavras’ da folha são uma manifestação do comando do cria-
dor da folha e dirigem-se a você. Se você insiste em um coman-
do pessoal do Originador, pergunte por que os meios para se 
comunicar foram colocados diante de você. Eles estão aí para 
serem negligenciados?”.

A FErroADA VirA rEmÉDio 

Era uma vez, na cidade de Bistam, dois homens eminentes que 
se detestavam devido a alguma antiga rivalidade. Acontece 
que os dois queriam estudar os segredos das origens e do des-
tino do homem sob a orientação de Ali Beg, um renomado 
sábio, que vivia na Pérsia, em um lugar afastado.

Mas Ali, antes de se encontrar com eles, escreveu para ou-
tro sábio, Ibn Hamza, que vivia próximo a Bistam, e lhe pediu 
que falasse com eles em seu nome. 

No entanto, os dois se recusaram a ver Ibn Hamza.
O primeiro nobre declarou:

“Quero a raiz, e não o galho!”.
O segundo afirmou:

“Ibn Hamza é um qualquer”. 
Ibn Hamza então começou a espalhar boatos difamató-

rios acerca dos dois aspirantes à iluminação. Após alguns 
meses, ouvindo histórias maldosas sobre si mesmos e tendo-as 
rastreado até Ibn Hamza, os dois aristocratas, sentindo-se  
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injuriados, reconciliaram-se, unindo-se pela raiva que sen-
tiam por Ibn Hamza, e foram ter com ele, enfurecidos. Eles 
vociferaram e atacaram Ibn Hamza, esquecendo-se comple-
tamente de todos os conselhos de sabedoria que tinham rece-
bido ao longo da vida até aquele momento.

“Você sabe por que nós viemos vê-lo, seu canalha miserá-
vel?”, eles gritaram, tão logo chegaram à presença de Ibn Hamza. 

“Sim, certamente sei”, respondeu Ibn Hamza. “Vocês vie-
ram até aqui:

Em primeiro lugar, porque Ali Beg queria demonstrar 
quão fundamentalmente rasos são os seus ‘profundos’ senti-
mentos de inimizade recíproca. 

Em segundo lugar, porque foram forçados a demonstrar 
que os seus sentimentos superficiais podiam facilmente ser ma-
nipulados de modo a fazê-los virem até aqui, apesar de, indi-
vidualmente, vocês já estarem decididos, a princípio, que não 
viriam.

Em terceiro lugar, porque, apesar de terem desobedecido 
às ordens de Ali Beg, poderia ser mostrado a vocês que certos 
desejos precisam ser realizados.

Em quarto lugar, porque outras pessoas aqui presentes 
podem aprender, de modo que vocês são involuntariamente 
professores para elas nesta transação.

Em quinto lugar, porque tanto Ali Beg quanto eu preci-
sávamos demonstrar para a população nefasta local, assolada 
por suspeitas e feliz em espalhar boatos como os que eu criei 
acerca de vocês dois, que nós, homens do coração, não somos 
inevitavelmente suas vítimas, mas podemos, também, saber a 
maneira de empregar as suas ações nocivas contra a sua pró-
pria nocividade.

Em sexto lugar, porque, como consequência dos eventos, 
fatos e explicações que acabam de ser listados, existe a pers-
pectiva de se transformar uma ferroada em remédio, e uma 
arma em um instrumento de valor.” 
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ArmAS

Hakim al-Mansuri era um grande sábio de Balkh, na Ásia 
Central. Tinha milhares de discípulos, e sua mera presença na 
corte dos reis era vista como algo que conferia legitimidade ao 
reinado.

Mas ele raramente falava. Quando o fazia, era a respei-
to de assuntos que não pareciam estar relacionados a ques-
tões espirituais. No entanto, muitos dos grandes mestres do 
Caminho Sufi atribuem suas próprias realizações ao fato de 
terem se sentado à mesa com ele, ou estado em sua hospedaria, 
ou até mesmo de terem se associado aos outros discípulos, ou 
trabalhado na casa do sábio. 

Um dia, o Hakim foi desafiado por um pregador famoso a 
competir com ele em questões filosóficas. O homem afirmava 
que Al-Mansuri não sabia nada a respeito da sabedoria, e que 
falava muito pouco sobre questões importantes porque era ig-
norante nesses assuntos. 

Al-Mansuri rumou para Herat, onde o desafiante, Qari 
Mukhtar, lecionava em uma famosa universidade. Cada um 
dos competidores estava acompanhado por centenas de alunos, 
que se juntaram a uma multidão de pessoas da cidade para 
presenciar o duelo dos dois gigantes. 

O Qari, sendo o desafiante, começou seu discurso com 
uma frase cuidadosamente elaborada, preparando-se, com 
certeza, para iniciar um ataque massivo. Então, de repente, em 
menos de um minuto, o Hakim se levantou e apontou seu dedo 
na direção do Qari, que ficou petrificado, parando abrupta-
mente de falar. Então, saiu correndo do salão.

No caminho para casa, um dos discípulos perguntou ao 
mestre, que havia sido ovacionado pela plateia exultante: 
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“Por que você escolheu lançar sobre aquele homem uma 
paralisia, em vez de refutar seus argumentos?”.

O Hakim respondeu: 
“Se você tem uma espada na mão, vai atacar o oponente 

com tijolos de barro? Nem mesmo um macaco ficaria tagare-
lando se pudesse fazer algo mais eficaz. Aquele homem queria 
me derrotar, e não descobrir a verdade”.    

CArNE DE ELEFANTE

Ibrahim Khawas1 relata esta narrativa instrutiva, que tem sido 
usada para testar a compreensão de estudantes do sufismo:

“Eu estava fazendo uma viagem de navio na companhia de 
um grupo de sufis, quando naufragamos; mas consegui, junto 
com alguns outros, chegar a uma praia deserta.

Não sabíamos onde estávamos e não tínhamos nada para 
comer. Conforme os dias foram passando sem nenhum sinal 
de socorro, pareceu evidente que morreríamos todos.

Conversamos sobre a situação e decidimos que cada um 
de nós faria um voto de realizar algo bom, ou de abandonar 

1 IBRAHIM KHAWAS (Abu-Ishaq Ibrahim Ibn Ahmad al-Khawas, O Tecelão de 
Palmas) morreu em 910 da Era Cristã. Era companheiro de Junaid de Bagdá e de 
Nuri. O nome de Khawas está associado às narrativas de ensinamento que são 
compreendidas no nível trivial e também levam a uma compreensão mais pro-
funda do ser humano. A presente história foi preservada no livro de Al-Tanukhi, 
Al-Faraj ba’d al-shidda, escrito no século X, cujo título pode ser traduzido por 
Libertação após a Penúria. A história exemplifica justamente isso; e embora seja 
apresentada na estrutura de um conto de viagem, trata-se de uma alegoria das 
maneiras corretas e incorretas de abordar, e também de avaliar, a intenção e o 
desenvolvimento humanos.
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algum mal que o afastava de seu Senhor. Achamos que, desta 
forma, o exercício da sinceridade poderia nos fornecer uma 
saída daquela situação de impotência. 

Cada um fez seu voto: um jurou que daquele dia em diante 
observaria o jejum, outro, que rezaria um certo número de ve-
zes todos os dias, e outro, que faria peregrinações a pé. Todos, 
desta forma, fizeram seu pronunciamento e compactuaram 
que se absteriam de alguma indulgência, ou que realizariam 
algo de valor religioso.   

Até que chegou a minha vez de fazer meu juramento, e os 
outros pediram que eu falasse. Eu queria fazer minha promes-
sa, então me veio à mente, sem nenhuma reflexão ou conside-
ração, dizer: 

‘Vou me abster de comer carne de elefante’.
Os outros exclamaram: 
‘Não é hora de fazer piadas nem de brincar; não temos 

tempo para isso, pois ainda corremos perigo de vida’. 
Eu respondi: 
‘Por Deus, não disse isso no espírito que vocês pensam. 

Enquanto falavam, pensei em todas as boas ações que poderia 
fazer e todas as coisas ruins que poderia evitar, mas algo me 
impediu de escolher qualquer uma destas. O que acabo de di-
zer me veio à mente sem nenhuma reflexão, e eu simplesmente 
falei. É possível que alguma sabedoria divina tenha posto essa 
ideia na minha cabeça e me permitido falar assim’.

Eles então decidiram explorar mais a fundo a terra onde 
tinham sido lançados, em busca de comida. Depois de com-
binar um ponto central onde se encontrariam e acordar que 
qualquer coisa que fosse encontrada seria compartilhada, de-
ram início às buscas.

Não tinham ido muito longe quando encontraram um fi-
lhote de elefante e concluíram que poderiam sobreviver se o 
matassem para comer. O animal foi abatido e sua carne cozida 
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numa fogueira. Embora me pedissem para compartilhar o ali-
mento, eu não podia fazê-lo, e respondi: 

‘Todos vocês são testemunhas de que fiz um voto de me 
abster precisamente disso, e não posso quebrar esse juramento. 
Pode até ser que Deus tenha me feito pensar especificamente 
nesse voto para que eu morresse. Em todo caso, é ilícito quebrar 
o juramento’.

Depois de comer, todos se deitaram para dormir; e logo 
ouvimos o som de um elefante enfurecido vindo em nossa 
direção. O barulho era tão estrondoso, que a terra tremeu, e 
ficamos aterrorizados. Como parecia óbvio que todos seriam 
mortos, eles perderam as esperanças e começaram a murmu-
rar sua Confissão de Fé, como as pessoas costumam fazer 
diante da morte. 

Quando nos alcançou, o elefante estendeu a tromba na di-
reção dos viajantes, um de cada vez, cheirando-os. Um por um 
ele cheirou, e quando sentia o odor de carne de elefante gre-
lhada, pisoteava o homem até a morte. Até que chegou a mim. 

Fiquei deitado no chão, repetindo a minha shahada 
(Confissão), com um medo mortal. O elefante me farejou al-
gumas vezes, não com tanta pressa como havia feito com os 
outros. Então, me ergueu em sua tromba, e eu imaginei que 
fosse me matar de uma maneira diferente da dos demais. Mas 
ele me colocou sobre seu dorso, onde me sentei, e começou a 
se distanciar, ora andando, ora correndo, percorrendo assim 
uma longa distância.  

Eu estava extremamente desconfortável no dorso do ani-
mal; no entanto, comecei a pensar que, de alguma forma, eu 
conseguiria escapar.

Era madrugada quando o elefante me fez descer e me pôs 
no chão, correndo na mesma direção de onde viemos. Eu não 
podia entender o motivo dos seus atos, e ainda sentia medo. 
Mas ele acabou desaparecendo no horizonte. 
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Agradecendo pela minha salvação, rezei e dei graças ao 
Senhor; e quando senti o calor do dia, ergui a cabeça e vi que 
estava ao lado de uma grande rodovia.

Segui pela estrada e, depois de um tempo, cheguei a uma ci-
dade populosa, onde contei às pessoas tudo o que havia aconte-
cido. Elas ficaram muito surpresas e disseram que normalmente 
seria preciso vários dias para cruzar a distância que o elefante 
percorrera comigo. 

Depois de passar um tempo naquela cidade e me recupe-
rar da exaustão, pude voltar para a minha própria terra, com 
segurança e saúde”.

GENEroSiDADE 

O grande mestre Sahl de Tustar relata que Deus revelou a Moi-
sés que o verdadeiro autossacrifício pelo bem dos outros está 
na base da capacidade máxima de percepção do divino – o 
extremo autossacrifício que foi dado a Muhammed e seus se-
guidores.

O Imã Ghazzali relata, no Terceiro Livro do seu Revival 
of Religious Sciences, como um homem que tinha fama de ser 
generoso aprendeu o que realmente era a generosidade:

O ESCRAVO NEGRO E O CACHORRO

Abdullah Ibn Ja’far possuía um pomar e foi um dia visitá-lo. 
No caminho, passou por um vinhedo, onde viu um escravo ne-
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gro sentado com um pouco de pão à sua frente e um cachorro 
por perto. 

Conforme Abdullah observava, o escravo pegou um peda-
ço de pão e jogou para o cachorro, que o comeu. Então ele lhe 
deu um outro pedaço, e depois outro.

Abdullah perguntou:
“Quanto pão você recebe por dia?”.
O escravo respondeu:

“Esta quantidade que você acaba de ver sendo comida pelo 
cachorro”.

“Por que”, perguntou Abdullah, “você dá o pão para o ca-
chorro, em vez de atender primeiro à sua própria necessidade?” 

“Não há cachorros aqui nessa região”, explicou o homem 
negro. “Este veio de muito longe e está com fome. Por esse 
motivo não tive vontade de comer o meu pão”.  

“Mas como você fará para se alimentar hoje?”, perguntou 
o generoso Abdullah. 

“Vou aguentar a fome!”, respondeu o escravo.
Abdullah pensou: ‘Eu é que tenho a reputação de ser gene-

roso e, no entanto, este escravo é mais filantrópico’. 
Ele comprou o vinhedo e o deu ao escravo, comprando 

também a sua alforria e libertando-o.

AGruPAmENTo 

Houve certa vez um rei que visitou o sábio Bahaudin Naqsh-
band, “o Desenhista”, e se sentou para observar sua assem-
bleia. 

Mais tarde, enquanto comiam, o rei falou:
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“Mestre da Época! Seus discípulos, quando há uma ses-
são, estão alinhados em semicírculos, organizados de maneira 
muito similar à da minha corte. Há algum significado nisto?”.

Bahaudin respondeu:
“Rei do Mundo! Como são alocados os seus cortesãos? 

Diga-me, e eu descreverei a organização das fileiras dos 
Buscadores”.

“O primeiro arco”, explicou o rei, “é composto por aqueles 
a quem tenho especial apreço, de modo que se sentam mais 
perto. A segunda fileira se destina às pessoas mais importantes 
e poderosas do reino, e aos embaixadores. A fileira de fora é 
para os menos importantes.” 

“Neste caso”, disse o Shah, “a nossa maneira de dispor as 
pessoas está longe da intenção expressada por você. Os mais pró-
ximos de mim são os surdos, para que possam ouvir. O grupo do 
meio é composto pelos ignorantes, de modo que possam prestar 
atenção ao ensinamento. Os mais distantes são os iluminados, 
para os quais esse tipo de proximidade não tem importância.”

PErFumE E rEALiDADE

Uma noite, após o jantar, o Mestre Bahaudin estava sentado, 
cercado por um grande número de recém-chegados, jovens e 
velhos, todos ansiosos por aprender.

Fez-se silêncio, e o Mestre pediu que perguntassem algu-
ma coisa.

Alguém perguntou:
“Qual é a maior dificuldade encontrada na aprendizagem 

e no ensino do Caminho?”.
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O Mestre respondeu:
“As pessoas se deixam levar pelas superficialidades. São 

atraídas pela pregação, por rumores e relatos, e por aquilo que 
as entusiasma, como as abelhas são atraídas pelo perfume das 
flores”.

O homem perguntou:
“Mas de que outro modo as pessoas se aproximariam da 

sabedoria, ou as abelhas das flores?”.
O Mestre respondeu:

“O ser humano se aproxima da sabedoria por meio de re-
latos e boatos, pregação, leitura e empolgação. Depois de ter 
se aproximado, no entanto, ele fica perto dela para requisitar 
mais do mesmo, e não o que ela poderia dar, que é o motivo 
pelo qual está ali.

As abelhas se aproximam das flores pelo perfume, mas 
quando chegam perto da flor, não demandam meramente mais 
e mais perfume. Elas se afinam com o néctar, que têm de reco-
lher. Isto equivale à realidade da sabedoria, enquanto os rela-
tos e as fantasias são como o perfume.

Assim, o número de ‘abelhas reais’ entre a humanidade é 
muito pequeno.

Enquanto quase todas as abelhas são abelhas, em sua ca-
pacidade de coletar néctar, quase todos os seres humanos ain-
da não são seres humanos, no sentido de estarem sintonizados 
para perceber para que foram criados”.

Então o Mestre pediu:
“Que todos aqueles que vieram até aqui, para Qasr al-Ari-

fin, por causa da leitura, fiquem de pé”.
Muitos se levantaram.

“Que aqueles”, prosseguiu ele, “que vieram até aqui por 
terem ouvido falar de nós também se levantem.”

Muitos outros se levantaram.
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“Os que ainda estão sentados são aqueles que vieram por-
que perceberam nossa presença e autenticidade de uma outra 
maneira, uma maneira sutil.

Entre aqueles que estão de pé, velhos e jovens, há muitos 
que só pedem que mais e mais de seus sentimentos sejam re-
volvidos, que desejam agitação ou calma. Antes que possam 
aprender o que não podem experimentar em outro lugar, eles 
devem demandar conhecimento, e não serviços de atração.”

E continuou:
“Há aqueles que são atraídos a um mestre por sua reputa-

ção, e que por isso viajam para vê-lo, para buscar mais ainda 
da mesma sensação. Quando ele morre, visitam seu túmulo, 
novamente por um motivo semelhante. 

A menos que suas aspirações sejam transformadas, como 
que por alquimia, eles não encontrarão a verdade.

E há aqueles que visitam um mestre não por terem ouvido 
falar dele como um grande mentor vivo, não por desejarem 
ver seu túmulo, mas porque reconhecem sua Realidade mais 
profunda. Um dia todos possuirão esta faculdade”.

Então Bahaudin, o Desenhista, concluiu:
“Mas, enquanto isso, o trabalho que por fim será realiza-

do ao longo das gerações tem de ser realizado em um mesmo 
indivíduo. Para se tornar um Moisés, você terá de transcen-
der seu Faraó. O homem que é atraído pela reputação deve 
se tornar, por assim dizer, outro homem. Deve tornar-se um 
homem que se mantém próximo da sabedoria porque percebeu 
sua Realidade mais profunda.

Este é o propósito desse Trabalho até que ele possa apren-
der. Enquanto não aprender isso, ele é um mero dervixe. Um 
dervixe deseja, um sufi percebe”.
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