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Os Indo europeus possuem, desde há milênios, um texto 
que apresenta a solução aos maiores dilemas da existência e 
que, até hoje em dia, segue sendo fonte de inspiração e de 
sabedoria. Atribuído a Veda Vyasa e é considerado de inspira-
ção divina, este livro maravilhoso tem servido de farol inte-
rior para sondar as mais antigas perguntas que o filosofar do 
ser humano tem examinado.

Referimo-nos, ao Bhagavad Gītā ou “A Canção do 
Senhor”, texto incluído no complexo épico do Mahabharata, 
no qual junto ao Ramayana1, é considerado pelos estudiosos 
ocidentais como o mais digno representante da literatura 
épica hindu.

É, portanto, o Bhagavad Gītā um destes estranhos livros 
que conjugam história, poesia e sabedoria, e do qual a raça 
ária e a tradição hindu podem estar orgulhosas porque sua 
natureza eterna o fará sem dúvida perdurar como uma das 
maiores obras de todos os tempos.

1  O Mahabharata é a grande epopeia religiosa, filosófica e mitológica da Índia. Na 
atualidade a maioria dos hindus acreditam que são a narração de fatos reais sucedidos 
entre os anos 3200 e 3100 A.C. e o Ramayana narra a história do príncipe avatar Rama e 
sua esposa Sita, que é raptada pelo demônio Ravana, e levada a ilha de Sri Lanka, sendo 
resgatada em uma grande batalha.
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O Bhagavad Gītā é, junto com os Upanishads e os Brahma-
sutras, um dos textos fundamentais que sustentam o sistema 
de pensamento Vedanta. Nele se encontram as referências 
que permitem indagar e solucionar de forma integrada as 
inquietudes que sempre existiram no filosofar: Quem sou? 
De onde viemos? Para onde vamos?

Um dos temas fundamentais que trata o Bhagavad Gītā 
é a questão da “ação correta” ou a “reta ação”. Interpreta-
da sob a luz do sistema Vedanta Advaita2, O Gītā integra de 
maneira magistral e profundamente inteligente as questões 
que preocupam a ética, a metafísica e a epistemologia, quer 
dizer: o que é o atuar correto (ética), o que é o Ser (metafísica) 
e o que é o conhecer (epistemologia).

O presente livro busca, entre outras coisas, a análise e o 
esclarecimento de certos conceitos utilizados pela terminolo-
gia oriental para referir-se aos temas mencionados. Os termos 
karma, samsara, gunas e ouros mais, são parte do caleidoscó-
pio de ideias que sugerem novas reflexões a nossos pensado-
res. A aparição destes novos conceitos na reflexão humana 
ocidental oferece ferramentas profundamente interessantes 
no ato de entender a natureza humana, levando-nos a novas 
compreensões de nós mesmos e do mundo que nos rodeia. 

Para o Ocidente, a ação tem sido vista unicamente como 
o meio pelo qual qualquer indivíduo ou grupo modifica seu 
entorno com o fim de alcançar a conquista de seus desejos. Mas, 
os indo-europeus incluem também mais uma nova opção: a 
de convertê-la em um mecanismo de liberação interior. Assim 

2  O Vedanta é uma das seis correntes principais (darsanas) do pensamento tradicional 
da Índia. Vedanta significa literalmente «o fim dos vedas». Por sua vez, vedas deriva da 
raiz sacristã «vid», que significa «conhecer» em sentido de «conhecimento metafísico» o 
«saber real», e é o nome que recebem as mais antigas e sagradas escrituras sacristãs nas 
quais se atribui o caráter de sruti, ou «revelação divina». Assim, o Vedanta representa a 
culminação o néctar do saber originado na Índia. Por sua vez, o Vedanta advaita é a escola 
não-dualista (advaita) do Vedanta que busca descrever a natureza metafísica da realidade.
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contemplada, a ação cria à medida que se a realiza, uma 
ampliação na esfera da compreensão que permite integrar o 
indivíduo com sua natureza divina e eterna.

Esta nova opção de ação correta que o Gītā apresenta 
leva implícito, a efeitos de realização interior, uma série de 
cânones práticos que devem ser esclarecidos detalhadamen-
te. O objetivo básico do presente livro é a explicação e apro-
fundamento destas pautas de comportamento teórico – prá-
ticos no que se baseia a “reta ação”.

A via da ação, como instrumento do despertar interior, 
foi chamada desde a antiguidade pelos sábios indo-europeus 
de karma yoga, “yoga da ação” ou “reta ação”. Desta maneira 
a ação por si mesma, desde uma perspectiva eminentemente 
ética, cobra uma importância nunca antes dada, pois passa 
de ser guia de um convencionalismo cultural a ser um ins-
trumento supremo de conhecimento interior; assim mesmo, 
a arte de sua execução e realização se converte em uma via 
para o esclarecimento de uma ética universal.

É importante ressaltar que no percurso da análise da via 
do karma yoga se prevê a descrição de semelhantes Estados 
de Consciência que descreve a meditação sob a luz do gnana 
yoga ou “yoga do discernimento”.3 Desta forma, é apresen-
tada uma maravilhosa visão integradora que mostra o indi-
víduo com uma capacidade imensa para a realização de sua 
própria paz e com mecanismos teóricos o suficientemente 
claros para entender o acontecer de sua ação.

Assim, usa-se também a ação como intermediário sagra-
do entre o humano e o divino, pois é graças à correta execução 
da ação que o indivíduo pode sem temor as dúvidas encon-
trar o norte que o guie a um porto seguro em seu interior. Ali 

3  Os cânones correspondentes a via do gnana yoga se descrevem nas restantes obras 
de Sesha, apresentadas em espanhol por Gaia ediciones, Madrid. 
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as tempestuosas águas de seu processo se transformam em 
serenas ondas que repousam mansamente nas praias aonde 
mora o Ser, o Saber e a Bem-aventurança Suprema.

Sesha, Valencia, Março de 2010. 
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No ano de 1998 foi publicado o segundo livro do autor, 
intitulado “O Eterno Presente”. Tratava-se de um livro 
esperado por seus estudantes, dentro dos quais me incluo. 
Encontrávamo-nos com a necessidade de ter algum texto 
teórico que nos ajudasse a desenvolver uma melhor com-
preensão dos ensinamentos do Vedanta. Necessitávamos de 
um manual que fosse um guia no estudo da ação, e também 
fosse um livro de cabeceira as reflexões das inquietudes que 
afloravam pelas novas abordagens que sobre o tema escutá-
vamos de Sesha.

Recordo-me do primeiro contato que tive com o autor, 
a primeira vez que fui a um curso apresentado por ele na 
Espanha. Na verdade, quando escutava atentamente, não 
entendia grande parte de seu discurso ético e metafísico, pois 
muitas de suas exposições chocavam com meus valores cris-
tãos já adquiridos. A necessidade de se aprofundar sobre as 
dúvidas que se projete em meu mundo como produto de seus 
ensinamentos me levou a leitura minuciosa daquele livro.

A primeira vez que li o “O Eterno Presente”, recém-edi-
tado, o li com o coração na mão. As palavras de Sesha resso-
aram em meus ouvidos. A apresentação intelectual me era 
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compreensível, mas algo seguia sem firmeza em mim. Bus-
cava a todo custo e quase com angustia, que o texto pudes-
se resolver o enigma de minha vida. O que o livro apresen-
tava era algo simples, e como principiante que era nestes 
temas, buscava encontrar um segredo que transformasse 
subitamente minha vida, algo quase mágico que, como um 
interruptor, que bastasse tocá-lo para se alcançar uma nova 
e maravilhosa compreensão. Pois bem, nada disto me ocor-
reu; inicialmente o livro não preencheu minhas expectativas 
e nem mudou o rumo de minha vida. Finalmente não con-
segui discriminar a simplicidade da questão. Assim então, 
coloquei o livro na estante e ali permaneceu fechado, como 
tantos outros que com semelhante desejo havia lidos, cada 
um em seu momento. No entanto, com o passar dos anos 
novamente revisei o texto e algo realmente mudou em mim. 
Era o mesmo livro, evidentemente, mas o exposto pelo autor 
agora despertava um colorido diferente, criava uma nova 
compreensão até agora desconhecida. 

Aquela posterior nova leitura foi para mim um verda-
deiro descobrimento. A nova análise do texto me ajudou a 
forjar um novo contato com uma forma diferente de enten-
der a ação e dar a ela outro colorido. A leitura me levava 
a vislumbrar algo novo para o meu pensamento ocidental, 
uma exposição com premissas novas e inéditas para mim.

Com o passar do tempo não consegui deixar o livro de 
lado, ao contrário. Quando se editou pela primeira vez, ape-
sar de ser o segundo livro de Sesha, era possível dizer que 
ele era novo como escritor. Assim que, esgotada a primeira 
edição e diante da necessidade de reeditá-lo para satisfazer 
a demanda existente, como em toda reedição, observou-se a 
necessidade de realizar algumas correções. Mas com o trans-
correr de 12 anos o amadurecimento, tanto pedagógico como 
de exposição escrita do autor, veio dar lugar a este novo livro 
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intitulado “O Sendero do Dharma”. Nesta obra Sesha expõe 
de modo magistral elementos pedagógicos que indicam 
o caminho para abordar a ação segundo as orientações do 
Vedanta Advaita. Posso assegurar, sem risco de enganar-me, 
que nenhum filosofo ocidental diserta tão clara e profunda-
mente como faz Sesha a respeito destes controvertidos temas 
que tem a ver com a importância de atuar no cotidiano.

Uma das circunstâncias que mais me impressionou é a 
incessante busca investigadora de Sesha no terreno do fun-
cionamento da mente humana, com base no ato de buscar e 
encontrar simples exemplos pedagógicos que ofereçam ao 
leitor claridade em ensinamentos que parecem realmente 
complexos. Este novo livro é uma mostra disto. As exposi-
ções do anterior livro sobre a “reta ação” ficaram supera-
das, dando lugar a este livro como um exemplo nítido de 
maturidade e claridade absoluta de Sesha como pedagogo 
da filosofia Advaita.

Outras coisas que me causaram impacto pela obra e 
dos ensinamentos de Sesha é a clara dissertação que faz da 
ação e o modo de realizar a ação através da “Reta ação”, 
para evitar que ela gere karma. A análise pormenorizada do 
karma e suas implicações filosóficas nos permite vislumbrar 
uma saída a liberdade interior que nunca antes se havia 
apresentado tão claramente.

Nesta interessante obra o autor nos oferece as diretrizes 
para converter a ação em um meio de liberação. Sesha deta-
lha com audácia as repercussões das ideias da “reta ação” em 
outras apresentações científicas e humanistas. Finalizando, 
se trata de um compendio sobre a liberdade. 

Amaya Aurrekoetxea, Bilbao, Março de 2010.



PRIMEIRA PARTE

CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS



O DILEMA DA AÇÃO CORRETA NOS 
SISTEMAS DE PENSAMENTO OCIDENTAL

Um dos quatro grandes problemas4 que resta ser solu-
cionado pela filosofia ocidental tem a ver com a natureza da 
ação. Os atos humanos e o juízo de valor que deles são fru-
tos desafiam ainda hoje em dia aos psicólogos, sociólogos, 
filósofos, e inclusive aos religiosos das diversas tradições do 
passado e do presente.

Tanto a ética como a moral, entendidos como um con-
junto de orientações normativas mediante os quais tem que 
se submeter quem atue, possui a difícil tarefa de servir de 
guia no tempestuoso rol do acontecer humano. Ambas, ética 
e moral, facultam ao indivíduo como um ente atuante e mar-
cam o rumo de sua conduta. No entanto, tanto uma como a 
outra criam alternativas que em algumas ocasiões não são 
muito claras a respeito da ação, em correspondência se real-
mente deve-se ou não realizar ou executar a ação.

4  As quatro grandes inquietudes que estuda a filosofia são a Metafísica ou estudo 
do ser, a Epistemologia ou a teoria do conhecimento, a Ética ou os princípios da ação 
correta e a Axiologia ou teoria dos valores.

cOnSideraçõeS 
teóricaS

8
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Não se pode negar a importância das regras pessoais5 ou 
sociais6 que devem primar para se manter uma convivência 
social organizada. No entanto, a história da civilização tem 
sido sempre testemunha da tentativa, por parte de alguns 
poucos, de manipular as regras morais que regem a grande 
maioria com o fim de controlar a vontade atuante das massas. 
Por exemplo, anexando a ação termos como “boa” ou “má”, 
“valida” ou “errônea”, “pura” ou “impura” se polariza a liber-
dade de atuar, ajustando a ação à conveniência de quem esti-
pula e define as normas de conduta que devem ser seguidas.

Esta tentativa histórica de manipulação moral tem leva-
do a ação a ser estudada e classificada sempre desde uma 
perspectiva da consequência que dela sucede. É assim que 
se avalia a ação em relação com as consequências que acar-
retam, sejam: 1 – Pessoais (gratificação, medo, culpa, prazer, 
vingança, etc.) 2 – Sociais.

Mas, o que converte o nosso atuar em válido e o que o 
converte em injusto? São por acaso as consequências que deles 
surgem? É o fim que justifica os meios? Então, a qualificação 
de uma ação em ser justa é apenas uma medida pessoal ou 
social? E, dado que o valor que damos a ação ocorre por razões 
obvias, e devido a sua condição extremadamente relativa. O 
que nos distância necessariamente de uma moral universal?

Quantas vezes essa inquiridora voz chamada popu-
larmente de “Consciência” interrompe e modifica o pró-
prio atuar; e o que é ainda mais conflitivo. Quantas vezes 
a “Consciência” de um terceiro acerta na descrição ou na 
interpretação do que devemos ou não fazer, para finalmente 
realizarmos a ação obrigada e sem se termos a clareza de sua 
natureza? Quais são as pautas morais desta voz interior que 

5  Ética autônoma.
6  Ética heterônoma.
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obedecemos com certo temor reverente? Quando se equivo-
ca está voz e quando ela acerta? 

Na realidade não possuímos pautas suficientemente 
estáveis para sermos definitivamente eficientes em nosso 
próprio atuar. Normalmente atuamos dependendo em mui-
tas ocasiões daquilo que os outros fazem ou, por um padrão, 
obedecemos as normas cuja finalidade não entendemos bem. 
Possuir clareza e agir com independência são virtudes inco-
muns e fora do cotidiano do indivíduo.

Em que se fundamenta o sentido humano da moralida-
de? Se estiver no prazer que eventualmente surge da concre-
tização dos atos o chamam de moral eudemonista; se é deri-
vada do ensinamento de Deus, moral teológica; se deriva do 
próprio prazer, moral hedonista. O caso é que sempre pode-
mos apoiar a realização da ação sob qualquer pretensão. Por 
isto, quem elege as regras morais pessoais ou sociais controla 
o atuar do ser humano e da coletividade.

O motivo de tanta confusão a respeito da validade e da 
coerência da ação tem como raiz em que a moral normal-
mente molda-se segundo a conveniência dos poucos que 
implantam as normas e, portanto, de quem ostenta o poder 
para realizá-lo. Assim então, a ação é em grande parte, a fer-
ramenta prática que plasma o desejo de poder e do egoís-
mo do indivíduo. Devido a isto, a natureza psicológica do 
sujeito cria uma dinâmica incerta na moral que estabelece de 
forma pessoal, razão pela qual se é impossível sustentar sua 
universalidade.

Poderemos dar voltas e voltas ao problema da ação cor-
reta e incorreta e chegaremos sempre a uma mesma conclu-
são: A moral é relativa e está necessariamente sustentada por 
uma série de costumes que dependem de quem é que atua e 
dos núcleos culturais aonde se desenvolvem ou dos grupos 
fechados que implantam as normas. Não existe uma moral 
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prática universal. Encontrar uma abordagem de um único 
padrão ético é uma das tarefas que hoje se encontra penden-
te na filosofia, e com certeza será muito difícil sua execução, 
como é também a apreciação empírica do Ser que a metafísi-
ca ocidental considera como algo impossível.

Segundo outro acomodado e relativo enfoque, o dilema 
da ação correta se resolve na crença de que o bom é bom per 
se e o mal é mal per se. Quem controla a fé que determina 
o que seja bom e o que seja mal, controla o ato per se, por-
tanto, controla a atitude do ser humano. Deus e o demônio 
lutam, segundo esta crença de conveniência, por prevalecer 
na Consciência atuante dos homens e em dirigir no caminho 
certo suas crenças e seu atuar.

Se não fosse por esta fé absurda e carente de qualquer 
lógica, como se pode então justificar a inquisição ou como se 
pode permitir a miséria e a fome de tantos homens através 
de tantos séculos? Qual é então, a razão de existir das guer-
ras sagradas ou a natureza dos deuses inclementes? Nosso 
mundo sofre e se arrasta devido a aqueles, que querendo 
dominá-lo, dominam e manipulam a fé e com isto perdem o 
único que poderia considerar-se reto: a moral. 

E o que fica quando todo o valor superior morre? O ego-
ísmo. Então se deve manter e alimentar o “eu”, o interesse 
por si próprio e a crença da superior e especial inteligência 
pessoal. O importante se converte em fútil, o efêmero em útil. 
O medo em errar e ser consumido pela culpa impede de atu-
ar de imediato; inicia-se o temor a passagem do tempo e se 
busca viver os momentos imediatos com intensidade e sel-
vageria, antes que o precioso néctar de adrenalina perca seu 
sabor. E devido a que, o mais próximo a mudança constante e 
a ausência de silêncio interior é o pensar, o novo rei é a mente, 
e seu mais fiel vassalo, a dialética. Assim por fim, se chega a 
inevitável conclusão de que “Ser é pensar e pensar é Ser”.
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Foi Descarte quem resumiu em uma frase o caos inte-
rior em que o ser humano se encontra e vive diariamente: 
“Penso, logo existo”. Há aqui o alicerce sobre o qual nossa 
cultura constrói o letárgico edifício de validar a ação, do bom 
e do mal. Bom é aquilo que sustenta a sede de ser e de existir 
como um “eu”; mal, é aquele que tende a dissolver a sensa-
ção do próprio egoísmo.

Devemos então perguntar. O que é que prove a continui-
dade ao ego? E responderemos: o atuar! Quando esta ação 
sustenta sua precária existência denomina-se boa. Manter-se 
ocupado (não importa em que, seja raciocinar, julgar ou pen-
sar), nos faz sentir que vivemos. E o que é aquilo que tende 
a diluir a sensação de continuidade do “eu”. A dor, a morte! 
Estes são nossos inimigos. O mal possui raízes então, em per-
der a continua apreciação de ser um “eu”.

Por isto, atuar buscando evitar a dor, a morte, a velhice, 
o conflito ou o medo, se converte em segundo mandamen-
to: esperar o prazer, ou pelo menos sua lembrança, se con-
verte no primeiro.

O ser humano está esgotado de pensar e de recordar. 
Sua primitiva lógica dual o faz prisioneiro de conceitos, jul-
gamentos e prazeres próprios ou distantes. O indivíduo se 
asfixia diante da impossibilidade de se manter em um ins-
tante de calma mental, de silêncio interior. Diante da impos-
sibilidade do controle se si mesmo, escolhe uma cômica saí-
da: sua própria inconsciência. Acredita que vive, mas não é 
assim; dorme todo o tempo, mergulhado como espectador 
sem controle no devaneio de um mundo que aparece diante 
de seus olhos. Vive do que foi ou do que será. Poucos são 
os instantes aonde se sente vivo no momento presente, no 
“aqui e agora”. Pede desesperadamente aos gritos, ajuda 
para encontrar uma ação que o faça sentir-se vivo, mas não 
consegue; apenas recorda ou imagina.
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Alguns sistemas de pensamento ocidental constroem 
uma ética que se poderia denominar-se de egocêntrica e se 
constituem em uma moral fundamentada na conveniên-
cia social. Muitas vezes, vários dos ocidentais que atuam 
desde uma perspectiva religiosa, são cristãos teóricos, mas 
ateus práticos. Cada um justifica seu atuar validando-se em 
seu próprio egoísmo. Assim a corrupção política, religiosa 
e moral se convertem no pão de cada dia. Como culpar de 
desonesto aquele que foi educado para sobreviver e não para 
viver? As razões do caos na ação florescem devido a que não 
existem protótipos práticos de seres humanos a quem seguir.

Estamos imersos em um turbilhão ético sem fim. Nossa 
cultura está confusa, pois não apenas tem moralizado a ação, 
mas inclusive também a percepção. A tudo se coloca etiqueta 
de “bom” ou “mal”, e além, se tem denominado “manda-
mentos” aqueles atos que como axioma delineia e ordenam 
a vida; no entanto, não se dedica em cumpri-los, mas sim em 
justificar por que os outros devem cumprir. Quanta falta se 
faz um São Francisco de Assis ao nosso tempo... Se apenas 
houvesse um homem o suficiente maduro a quem seguir e 
que não fossem necessários extravagantes títulos para ser 
reconhecido, o mundo inteiro correria a escutá-lo. Mas talvez 
não tenha chegado o momento. Semelhante há dois mil anos, 
o egoísmo culpava a quem vive com o coração livre.

BASE DA ÉTICA INDO-EUROPEIA

O sistema Vedanta propõe como base de seu sistema ético a 
conhecida afirmação jiva brahman aika (o indivíduo é idêntico ao 
Absoluto). Desta perspectiva, ação e atuante são não-diferentes 
sob luz da consciência, o que leva a concluir uma única 
realidade Não-dual. A não-dualidade é uma ideia oriental cujo 
fim é apresentar, desde o ponto de vista epistêmico, uma forma 
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real de cognição. Considera-se real aquilo que conscientemente 
se conhece como Não-dual; e, se considera como irreal aquilo 
que conscientemente se conhece como dual.

A não-dualidade implica a ausência na cognição da 
diferenciação entre sujeito e objeto. O sujeito, o realizador 
da ação, realmente não pode considerar-se independente 
ou diferenciado do ato que realiza. Ele está imerso na mes-
ma rede que estão os objetos com os quais interatua. Causar 
dano é causar dano a si mesmo. Finalmente, a Consciência é 
um continuo não-diferenciado. Apresentar a individualida-
de do sujeito em relação ao objeto leva a se criar uma moral 
baseada no interesse próprio de quem executa a ação e a rela-
tivizar, segundo seu comodismo, aos objetos que experimen-
ta diferentes de si mesmo.

Afirmar que a força de saber natural da Consciência 
é um continuo Não-dual gera repercussões interessantes. 
Uma delas é que a individualidade se apresenta como uma 
momentânea e incorreta percepção; como uma ilusória e 
fugaz realidade, tão fantasmagórica e momentânea como 
um sonho ou como observar uma corda e apreciar como real 
a falsa existência de uma serpente. Finalmente, a ação rea-
lizada corretamente, quer dizer, o caminho do Karma yoga, 
produz uma transformação na forma mental de como experi-
mentamos o mundo. Karma yoga é o modo em que a filosofia 
Vedanta expressa uma modalidade de ação correta que leva 
ao conhecimento interior.

Para esclarecer o insondável conflito que sob a luz que 
qualquer estudante levanta da não-dualidade a respeito da 
dualidade sujeito-objeto, a tradição oriental apresenta uma 
serie de ideias como maya e agnana. A ideia da realidade 
Não-dual impede a existência real de objetos independentes 
entre si, como as nuvens e quem as conhece, ou o próprio 
oceano e o sol. No entanto, através da experiência humana, 
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a dualidade objeto-sujeito se considera como válida, pois empi-
ricamente damos credito a ela. A solução a este evento está no 
fato de que esta percepção diferenciada, aonde o conhecedor e 
o conhecido se apresentam distintos, fazem parte de uma falta 
de claridade cognitiva no sujeito (agnana) que produz em quem 
conhece uma aparente realidade (maya) diferenciada em relação 
aos objetos conhecidos.

A equivocada percepção individual que o sujeito tem de 
si mesmo ou dos objetos que lhe rodeiam pode ser dispensa-
da. Corrigir a falsa percepção implica em anular a atividade 
egóica que acontece na mente quando se efetua o processo 
dialético. Ao suprimirmos o sentido de “eu” quando a mente 
funciona, fratura a dualidade e se cria uma nova forma de 
interpretação da realidade aonde objeto e sujeito apresentam 
uma nova dimensão. Nesta dimensão a Consciência, que 
agora atua como um fluxo ininterrupto e Não-dual devido 
a ausência do “eu” no processo mental, adverte-se a existên-
cia de sujeito e objeto, mas não se experimenta um sentido 
de diferenciação entre eles e quem conhece. A esta forma 
excepcional de cognição se denomina de não-dualidade, e o 
mundo experimentado a partir desta nova perspectiva deno-
mina-se como Real.

Portanto, o Vedanta explica a permanência cognitiva da 
dualidade na medida em que existe sentido de ligação na cog-
nição, quando existe conceito de “eu” em quem conhece. O 
mundo experimentado assim, desde esta orientação dual, pare-
ce real (maya), pois procede de uma cognição errônea (agnana).

“O mundo cheio de apegos e aversões, e tudo mais, 
é como um sonho (maya). Aparece como real (dual) tanto 
tempo como nos mantenhamos ignorantes (agnana), mas 
torna-se irrealidade quando se desperta (a identidade com 
Brahma Não-dual)”.
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“O mundo parece real (dual) tanto tempo como 
Brahman Não-dual, que é a base de tudo, permaneça 
desconhecido (agnana). Isto é como a ilusão de ver o metal 
prata em uma concha de ostra”7.

Consideramos a Brahman como o agente consciente 
que emerge quando o egoísmo se desfaz completamente e 
se percebe simultâneo ao universo inteiro. Nesta condição 
não-diferenciada a separação objeto-sujeito se desmembra e 
se conduz a um novo estado de cognição. Neste novo esta-
do de cognição a realidade se percebe sob uma ótica distin-
ta sem que o objeto e o sujeito modifiquem sua natureza. A 
este estranho comportamento na cognição, mediante o qual 
o objeto segue sendo objeto e o sujeito segue sendo sujeito, 
sem que sob a luz da consciência se apresentem diferentes, 
denomina-se de não-dualidade. Ali, na experiência não-
-dual, a ilusão (maya) que gera a diferenciação objeto-sujeito 
se encontra ausente graças a reta cognição, ou seja, a cogni-
ção está carente de sentido de “eu”.

A ação e seu executante, considerados como entes duais 
e diferenciados, possuem uma idêntica matriz: Brahman, o 
Absoluto Não-dual. No entanto, devido a que o indivíduo 
sustenta seu próprio egoísmo diferenciado quando opera 
mentalmente, se produz uma errônea percepção que ini-
cialmente se aprecia como valida devido a maya, e necessa-
riamente deixa de perceber o mundo como um continuo de 
Consciência Não-dual.

Portanto, possui sentido a ética e vale a pena o estudo 
da ação exclusivamente na aparente interpretação dual da 
realidade, já que na interpretação Não-dual da realidade 
tanto a ação como o atuante e o universo são idênticos e 

7  Atma Bodha 6 e 7, Sri Sankaracharya, tradução e comentários de Swami Nikhilanan-
da, editora Hastinapura, Buenos Aires, 1999.
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indiferenciados e, portanto, não cabe falar de uma ética dife-
renciada. A este respeito devemos esclarecer que o Vedanta 
não nega a existência da dualidade, cuja atividade se sus-
tenta mentalmente no processo que denominamos generica-
mente “atribuição de nome e forma”.8 mas sim, afirma que o 
mundo e sua aparente dualidade não podem ser em nenhum 
momento independente de seu substrato real, isto é, de Brah-
man, o Absoluto Não-dual. Não existindo um ego real9, quer 
dizer, uma atividade de apropriação do conhecimento que 
opere da forma continua por si mesma, e devido a que é um 
produto de maya, nos perguntamos: Quem é então, o reali-
zador dos atos? A resposta que apresenta o Vedanta oferece 
necessariamente a aparição de uma nova ideia: as qualida-
des próprias da matéria, as gunas10, isto é, as qualidades pri-
mordiais constituintes do universo inteiro.

É complexa a interpretação das gunas e de sua razão 
de existir na teorização do Vedanta. Devemos entender 
e recordar que, para a análise do Vedanta, a Consciência é 

8  A essência da diferenciação dual reside em interpretar a realidade Não-dual 
mediante a interpretação dialética mental acompanhada de sentido de “egoísmo”, pro-
cesso denominado no Vedanta como “atribuição de nome e forma”, este processo con-
siste em atribuir a uma forma qualquer percebida, um “nome” mental que a defina e 
que se encontra armazenado na memória, ou também atribuir a um “nome” qualquer 
percebido, uma “forma” mental armazenada igualmente na memória.

9  Qualificar a algo como sendo “real” denota necessariamente a qualidade de ser e 
de existir em si e por si mesmo. No entanto, o ego o “eu” psicológico não existe por si 
mesmo como uma realidade separada, apenas que, ele só existe quando se pensa. Disto 
é a afirmação de que o ego é uma aparência produto de maya, a ilusão.

10  As gunas são três qualidades essenciais denominadas respectivamente de satva 
(equilíbrio), rajas (atividade) e tamas (inércia). As gunas, ao misturarem-se entre si, pro-
duzem os cinco Elementos Sutis (akasha o éter, vayu o ar, agni o fogo, apas a agua, e pritivi 
a terra). Por sua vez, mediante um processo posterior de mescla (panchikaranam), estes 
cinco princípios voltam a entre mesclarem-se para formarem os cinco elementos densos 
(akasha o éter denso, vayu o ar denso, agni o fogo denso, apas a agua densa e priviti a terra 
densa). Nem os elementos sutis e nem os densos se correspondem com as estruturas físi-
cas da água, ar etc...., mas se parecem mais com o que a física moderna denomina de qua-
rks (modelos matemáticos e ideais que apresentam uma formação potencial da matéria).
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um contínuo que se assemelha, desde o ponto de vista físi-
co, a natureza contínua do espaço. O espaço é um contínuo 
completamente homogêneo, isto é, em nenhum objeto, nem 
entre objetos existe maior densidade de espaço. De seme-
lhante maneira se percebe a Consciência. A Consciência é um 
contínuo homogêneo que ao conhecer não diferencia entre 
conhecedor e conhecido, mas reconhece objetos e sujeitos. Os 
percebe de igual maneira que o espaço sustenta os diversos 
conteúdos, mas nenhum deles incide sobre a continuidade 
nem na homogeneidade de sua natureza essencial.

Nada fica fora da Consciência, como nada existe no uni-
verso que não contenha espaço. A substância da matéria tem 
de ser, finalmente, uma manifestação da Consciência Não-
-dual. No entanto, esta afirmação apenas pode verificar-se 
nos mais elevados processos cognitivos não-duais, naqueles 
que fazem parte da cognição associada a Meditação. 

Na representação cognitiva dual de qualquer sujeito, 
aonde em sua natureza mental existe ainda um sentido de 
“eu”, cabe a afirmação, segundo a física, de acreditar que o 
universo material é a materialização da energia, e que esta 
energia evolui no tempo e no espaço dotado de caracterís-
ticas variadas ao processo criativo. Se aceita cientificamen-
te que a energia se transforma, mas não se destrói. Assim 
então, a energia é a base substancial da matéria e de todo o 
existente no universo.

Deve-se entender que, desde a perspectiva do Vedanta, 
o sujeito é uma momentânea realidade que aparece apenas 
devido a presença egóica na cognição. O sujeito se asseme-
lha em um todo, como sendo a realidade aparente que emer-
ge nos sonhos. Ali, quando se dorme, todos os personagens 
sonhados parecem estar dotados de independência e de per-
sonalidade; se apresentam como existentes por si mesmos. 
Basta despertarmos para diluir a característica de apreciação 
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de independência dos objetos sonhados. Basta colocar-nos 
novamente no estado de vigília para que todas as entidades 
oníricas morram e se convertam em recordações. Poderíamos 
perguntar ao despertar: quem atuava e o que produzia esse 
universo onírico? Sabemos com certeza ao despertar-nos que 
quem atua no sonho, realmente não o realiza. Afirmaríamos 
que a matéria que dota de independência a estes persona-
gens e ao local aonde se encontram ocorre sem que necessa-
riamente haja um ator real. Então poderemos afirmar que, 
quando o sonho se apresenta, há atores e ações, e quando 
despertamos não há atores nem ações, apenas a lembrança.

Devido a isto, na representação dual que o Vedanta abor-
da, a ação e o ator exigem uma consideração muito diferente 
daquela que o Ocidente reconhece. Para o Ocidente há ator 
e ação. O ator pode atuar e realizar a ação por vontade pró-
pria. O ator atua sobre os eventos que são diferentes dele 
mesmo. Ao contrario para o Oriente, o ato de aceitar a con-
dição Não-dual como base essencial da realidade induz um 
aparente sentido de ator e, portanto, de ação. Neste modelo 
oriental a vontade própria não possui sentido. Finalmente, 
o universo atua por si mesmo, o agente é apenas parte inte-
grante deste processo.

Com o fim de que a ação que o indivíduo realiza tenha 
sentido no mundo dual aonde se apresenta, o Vedanta criou 
a teoria das gunas. As gunas são a expressão substancial da 
Consciência, e sua natureza essencial é a substancialidade da 
dualidade. As gunas não requerem de um “eu”, assim como 
o “eu” não é mais que uma modificação das gunas.

Para esclarecermos um pouco mais esta ideia voltemos 
novamente ao sonho. Sabemos que quando sonhamos, a 
experiência onírica é real. Portanto, quando dormimos afir-
mamos que existe ações e ator. Podemos por acaso afirmar 
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que, quando se dorme, o ator atua por vontade própria, e 
quando desperta seu universo se dissolve? 

Podemos afirmar que o universo e o ator que atua em 
sonhos são realmente diferentes? Se tudo desaparece ao des-
pertar, então. O que produz a ação enquanto dormimos? Pela 
ótica do Vedanta, quem se apresenta como sendo substância 
do ator e da ação em vigília e em sonho são as três qualida-
des da matéria, as gunas, que se mesclam entre si, oferecendo 
um caleidoscópio de sensações internas e eventos materiais 
diversos. Realmente não existe ator, são as gunas produzindo 
as diversas categorias materiais e sutis.

“Todas as ações são executadas unicamente pelas 
qualidades da natureza (gunas). O indivíduo, alucinado pelo 
egoísmo11, pensa dizendo:” “Eu sou o ator”.12

São as gunas, ou qualidades da matéria as que, ao se 
inter-relacionarem entre si, atuam e mobilizam o universo 
inteiro e aos moradores que nele vivem. O ser humano, imer-
so na não-dualidade como essência absoluta Atman13, não 
realiza a ação; apenas é um espectador silencioso em forma 
de Consciência Absoluta Não-dual.

As gunas se parecem a natureza essencial da energia: 
dotam de movimento, vida e atividade. O universo está 
impulsionado a mover-se graças a que a energia ofereça o 
caudal suficiente de informação para manter a incessante 

11  O egoísmo, denominado em sânscrito de ahamkara, é uma função da mente (deno-
minada em sânscrito como antakarana ou veículo interno) consistente em gerar sensação de 
propriedade ou de dono da ação. Em virtude da ação mental, surge a ideia de um ego que 
se considera autor ou executor da ação.     

12  Bhagavad Gītā III, 27. Annie Besant, editora Hastinapura, Buenos Aires, 1996.
13  Atman representa a essência absoluta Não-dual referente ao ser humano. Atman é 

idêntico a Brahman, tal como reza a mahavakya (grande sentença) védica Aiam Atman Brahman 
(Este Atman é Brahman).
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ação. Desta forma as gunas, segundo o modelo das leis que 
regem, impulsionam o universo na direção adequada onde 
a substancialidade de tudo criado cobra sentido. A mente, o 
“eu”, a matéria, e todo evento que desde a dualidade possa 
ser experimentado, não é mais que uma manifestação dos 
ilimitados atributos das gunas.

Tanto as estrelas e as galáxias como as leis físicas e quí-
micas que elas operam são produto da ordem implícita e da 
atividade própria da gunas14. Por exemplo, o corpo humano 
e seus diversos sistemas operam sob implacáveis leis natu-
rais, mas quem atua neste caso do existir humano são os devas 
orientadores das funções que implicam certa atividade. Desde 
a perspectiva humana, as gunas geram os diversos atributos 
dos koshas15 ou envolturas ilusórias que constituem as dife-
rentes formas de expressão nas que o ser humano pode atuar 
em todos seus níveis, tanto físico como mentais. A tradição 
oriental tem dotado as gunas de inteligência e esta inteligência 
toma o nome de devas. Assim então, os devas são a expressão 
inteligente da ação, e são eles que determinam o curso dos 
acontecimentos em qualquer parte do universo. Os devas se 
expressam em infinitas famílias cuja natureza expressa a ação 
material ou ideal. Assim, também existem os grandes devas 
cósmicos, cuja função primordial é reger sobre as imensas 
regiões do universo, dotando a cada uma delas de uma ordem 
para que se apresente uma ação precisa, segundo um plano 
determinado pelo karma inacabado do anterior universo.

14  As inteligências que regem a atuação das gunas recebem a denominação de ele-
mentais, devas ou deuses em função da pureza do princípio satvico (equilibrante) que 
as constituem.

15  O ser humano está provido de cinco corpos ilusórios ou maya koshas, denomi-
nados respectivamente anna, prano, mano, vignano e ananda maya kosha (correspondentes 
aos corpos físico, energético, mental, de conhecimento e de bem aventurança).



31 O SenderO dO dharma

O Vedanta revela que, na realidade ninguém atua; quem 
realmente atua são as gunas16. A essência humana Atman 
permanece inativa como ator, embora se mantenha sempre 
perene e ativa como substrato consciente Não-dual em rela-
ção ao universo aonde se desenvolve a trama da ação. Tal 
como temos mencionado anteriormente, em virtude da ação 
mental (antakarana) surge a ideia de um ego que se conside-
ra autor ou executor da ação. Tal ego, como reflexo ilusório 
de maya, acredita que atua e que, ao fazê-lo, opera sob seu 
livre-arbítrio. Portanto, a liberdade ou livre- arbítrio é, em 
realidade, a capacidade egóica de identificar-se ou não como 
sendo atuante ao realizar a ação. Quer dizer, ao contrário do 
que se supõe em geral, a liberdade ou livre-arbítrio não é a 
capacidade de realizar ou não uma ação, mas sim a capacida-
de de identificar-se ou não com ela.

Este processo de identificação ou não do ego com a ação 
que se realiza é de extrema importância para nossa posterior 
descrição ética, pois dependendo de que exista ou não iden-
tificação egóica com a ação surge uma nova modalidade de 
moral, ou simplesmente desaparece por completo toda valo-
rização moral. Vejamos um exemplo.

Imagine que, quando dorme, você sonha que faz parte 
de um gigantesco espetáculo em um estádio esportivo com 
milhares de pessoas. E tenha em conta que sonhar é uma ati-
vidade experimentada como real quando se realiza, mas que 
se descobre como inexistente no mesmo instante em que se 
desperta; quer dizer, o sonho é real quando se está vivendo 
ele, mas é ilusório quando despertamos. Situe-se na arqui-
bancada e observe os milhares de espectadores seguindo 
com atenção cada um dos movimentos dos jogadores que 

16  Guna gunesha variante, as qualidades de matéria revolucionam entre as qualida-
des da matéria.  
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animam o espetáculo. Note como você se adapta com o entor-
no e se converte em uma minúscula, mas importante parte de 
toda essa maravilhosa e virtual experiência. O jogo que obser-
va poderá consumir várias horas de seu particular sonho e, 
quando o faz, verá como as multidões parecem expressar sua 
alegria ou sua tristeza segundo o que se apresentam os acon-
tecimentos. Milhares de egos, ao surgirem com uma indivi-
dual e independente capacidade de Consciência humana, 
atendem desenfreados e absorvidos no espetáculo. Quando 
tudo acontece, se você se pergunta “Quem atua?”, “Quem 
impulsiona o movimento deste imenso cenário?”, provavel-
mente responderia que: é cada personagem quem atua e, ao 
atuar, transforma o mundo! Esta resposta parece evidente 
neste momento, quando se permanece nos sonhos.

Mas ao despertar o estádio e a multidão desaparecem. 
Agora, solitário em seu próprio leito, e diante do impacto do 
vivido, você busca saber se ainda dorme ou não. Inicia a eta-
pa de sua própria evocação, buscando encontrar sua própria 
continuidade de vida no tempo passado, em suas próprias 
recordações. Sob uma curta, mas intensa atividade evocativa 
possivelmente você conclui, sem risco de erro, que realmente 
o anterior foi um sonho e que agora se encontra desperto.

Contudo, suponha que novamente você se entregue ao 
sonho e regressa a mesma experiência. Novamente aparece o 
estádio esportivo, a multidão, etc...., mas agora você é cons-
ciente do sonho enquanto dorme. Diante desta nova pers-
pectiva, sem dúvida você mudará a maneira de ver tudo ao 
seu redor, e inclusive sua própria relação com o entorno. Per-
gunte-se novamente quem atua e coloca em movimento esse 
imenso cenário, e agora a resposta será “ninguém, ninguém 
atua”. Todos acreditam que são os realizadores, mas verda-
deiramente ninguém atua. O único experimentador real é o 
sonhador do sonho, mas ele não aparece em nenhum lugar 
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do sonho e, contudo, é ele que sustenta totalmente inativo, 
toda a atividade onírica!

De semelhante forma o Vedanta afirma a existência da 
Consciência Não-dual como expectador único, eterno e Real 
de tudo o existente, a Si mesmo, e simultaneamente, acei-
ta a experiência da Consciência egóica como uma atividade 
aparente e momentaneamente real, enquanto permanecer a 
crença da existência de um “eu” que se experimenta a si mes-
mo graças a que se recorda através de sua memória.

Portanto, a saída ao dilema ético consiste em compre-
ender que a única opção que possui o indivíduo se encon-
tra em identificar-se ou não com a ação que ele realiza, pois 
toda ação, em si mesma, é neutra, é essencialmente amoral17. 
Assim, quando o indivíduo se identifica mentalmente com 
a ação que executa, a converte em real, experimentável e 
relacionável com outras ações. Em contrapartida, se não se 
identifica com ela, não necessitará preocupar-se nunca mais 
pela retidão ou moralidade da ação, já que o indivíduo estará 
sumido na ilimitada Consciência Não-dual, em uma modali-
dade de cognição aonde tudo é tudo.

A IDENTIFICAÇÃO COM A AÇÃO

Temos apresentado que o indivíduo, com base na função 
egóica (ahamkara) que opera em seu âmbito mental (antakara-
na), pressupõe que ele é o livre executor da ação. O indivíduo 
se apropria da ação movida pelo afã de obter recompensa ou 
prazer e de evitar, no possível, a dor18.

17  É preciso distinguir os conceitos “amoral” e “imoral”. Amoral é aquela ação que 
se encontra fora de qualquer valorização moral, ou seja, que é moralmente neutra, como 
ocorre, por exemplo, quando a atuação se executa no “aqui e agora”. O termino “imoral”, 
no entanto, é aquela ação que se estima estar sem as regras morais ou contrárias a elas. 

18  Em sânscrito raga (gosto) y dvesha (não-gosto).



34 O SenderO dO dharma

Supõe quem assim atua que existirá alguma modalidade 
de ação terrena ou divina que proverá o esperado descanso 
e entregue a ele a esperada felicidade. Busca em vão uma 
experiência que o faça sentir-se pleno, que lhe de uma razão 
para viver, para ser. No entanto, sua nave mental navega 
arrastada por um ousado vento dos múltiplos mares egóicos 
aonde navega. Por alguns momentos acredita que encontrou 
o centro imóvel de si mesmo aonde se respira a fragrância do 
amor ou da alegria, mas implacavelmente, o tempo ou a dis-
tância, como o fogo que tudo arrasa, terminam por destruir o 
momentâneo sustento de felicidade. Por momentos se sentiu 
realizado ao obter da divindade seus dons, mas logo se torna 
culpado ou triste por não poder mantê-los.

E é neste meio de incessante mudança de alegria em 
decepção intermitentes que nasce da ação aonde o ser huma-
no joga ao acreditar que controla o mundo e a si mesmo.

Se por um momento sequer intuísse que ele, como ser 
divino, goza sempre da paz que não encontra; se entendesse 
que se afoga no tormentoso oceano de sua mente buscando 
aquilo que sempre tem sido seu, deixaria de reivindicar con-
fuso e ativamente da ação algo que ela jamais lhe proverá. 
Se por um instante buscasse aquietar o flutuante mundo de 
sua mente entenderia por fim que, na realidade, é ele um 
expectador silencioso, imóvel e ilimitado no incomensurável 
oceano Não-dual da existência.

O engano do indivíduo nasce em acreditar que é ele 
quem atua e em apegar-se ao resultado da ação. São estas 
duas características as causantes da dor psíquica do indiví-
duo e de sua ignorância essencial, semelhante as almas dos 
defuntos que, ao passar pelo Leteo, quando mais água se 
bebe de seu canal, mais do divino e de si mesmo se esquecem.
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A solução ao dilema da ação não está em encontrar o ato 
que por si mesmo revele a felicidade. Este ato perfeito nunca 
existiu, não existe, nem existirá.

A ação por si mesma não é o detonante da liberdade. 
Toda ação está enraizada na interpretação que ela possui. 
Assim então, a interpretação da ação é assombrosamente 
relativa. Identificar-se com a ação a dota de importância para 
o ator e relaciona o ator com o resultado da ação.

A base ética da ação, a partir do Vedanta, reside em que 
a ação possa ser executada sem que exista uma relação pos-
terior de causalidade entre o ator e a ação. Todo esforço está 
encaminhado a dissolução egóica quando se realiza a ação. 
Portanto, qualquer ação pode realizar-se sem o gratificante 
sentido de reconhecer-se ser o possuidor e sem buscar fruto 
algum em seu resultado.

A ação é um meio muito preciso que anula o sentido 
egóico quando a realizamos sem que o “eu” se sinta seu pro-
prietário. É importante aproveitar a ação, graças a que infali-
velmente devemos realizá-la a cada momento. Assim, imer-
sos no vórtice que implica o atuar a todo o momento, física e 
mentalmente, podemos converter uma a uma, cada ação em 
instrumentos de liberação do “eu”. Realizar a ação pela ação 
evitando o sentido de apropriação egóica é a base da liberda-
de e da ética oriental.

A ação por si mesma, por atuar, não é importante; a ação 
por si mesma não é libertadora. Para que a ação adote uma 
condição que leve ao conhecimento de si mesmo tem que ser 
realizada sob uma ótica mental limpa e carente de apropria-
ção. Não é necessário que a ação faça parte de uma catego-
ria ética que propicie a virtude. Acreditar que somos nobres 
ou bons por realizar um tipo específico de ação apenas leva 
a reforçar a crença na própria bondade, situação que final-
mente está estruturada em um colorido amplamente egoísta. 



36 O SenderO dO dharma

A virtude é um caminho de convivência social, mas não é a 
base da realização interior. Uma ação se converte em liberta-
dora quando se é possível executá-la sem sentido de ser um 
proprietário, sem que exista um “eu” que se vanglorie em 
realizá-la bem ou mal.

“A ação não pode destruir a ignorância porque a 
primeira não está em conflito com a segunda. Apenas o 
conhecimento é capaz de destruir a ignorância, como ape-
nas a luz é capaz de destruir a densa escuridão”.19

Realizar continuamente a ação sem capturar mentalmen-
te o sentindo de ser realizador é uma circunstância prática 
muito bela. Atuar e fluir realizando implica ser semelhante a 
natureza, em cujo núcleo toda ação é livre. Perceber constan-
temente a ação sob a prerrogativa de não experimentar-se ser 
o executor dela provoca uma mudança na mente, portanto, 
modifica a interpretação que temos do mundo. Infelizmen-
te, acreditamos a todo o momento que sou proprietário das 
ações que realizamos; temos a crença de poder direcionar a 
vida a nosso capricho e, no entanto, não somos capazes de 
responder a qualquer ação livre dos próprios condiciona-
mentos históricos ou genéticos. Acreditamos que somos os 
proprietários dos atos e não nos damos conta que simples-
mente respondemos em função dos hábitos mentais já esta-
belecidos na memória. Acreditamos que somos inteligentes, 
mas apenas atuamos arrastados pelas necessidades.

É o “reto conhecimento” o que verdadeiramente elimina 
a ilusão (maya), De todo o conhecimento, este leva a com-
preensão de si mesmo (Atman) é ele que prove a saída para 
liberdade total. 

19  Atma bodha,  cit., 4.
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Então, o que é identificar-se com a ação? Consiste em 
executar um ato presumindo-se ser a causa dele, e também, 
atuar pelo proveito que se possa obter pela ação.

A análise da ação que oferece a tradição oriental é 
verdadeiramente mais desenvolvida que a interpretação 
ocidental. O Vedanta estuda quatro tipos de ações, que bus-
cam desencadear uma resposta diferente entre ator e ação, 
isto é, a identificação entre ator e ação se apresenta de quatro 
formas diversas. Temos visto que a ação mais precisa é aque-
la que não gera sequencialidade entre causa e efeito, entre a 
ação e sua consequência. 

A sequencialidade entre causa e efeito, encontrada em 
qualquer ação realizada a nível físico ou mental por um 
sujeito qualquer, foi denominado pela tradição oriental como 
karma. Por exemplo, trabalhar com o objetivo de obter no 
futuro algum resultado proveniente da ação, mantém a pre-
sença egóica do ator no momento em que se realiza a ação 
e, por sua vez, mantém a presença do mesmo ator no poten-
cial futuro aonde se desencadeia o virtual resultado. Quando 
se fala de sequencialidade ou encadeamento nos referimos 
tanto a permanência do sentido de “eu” na ação como a sua 
presença no resultado futuro. Portanto, realizar uma ação 
tendo como base o meu bem estar futuro cria um sentido 
de continuidade entre quem executa a ação e a ação futura 
que busca meu bem estar. Em ambas as situações o senti-
do de “eu” perdura, se encontra idêntico. Devido esta razão, 
realizar a ação criando sequencialidade egóica entre causa e 
efeito, quer dizer, manter o sentido egóico entre a ação e o 
resultado produz karma. 

Normalmente o ser humano vive ligando-se através de 
seus atos, pois converte a ação em um trampolim ao futu-
ro, aonde seguirá existindo ele mesmo como sendo um indi-
víduo. A inadequada educação leva a que nos projetemos 
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constantemente mediante as ações que realizamos. Desta 
maneira, vivemos sob o desejo do que ainda não temos expe-
rimentado. Sonhos, anseios, desejos, se convertem na fonte 
da ação pessoal. Vive-se para o incerto futuro que, todavia 
não existe. Proceder desta maneira leva a indesejável con-
tinuidade da presença egóica. Devido a isto, se afirma que 
o ser humano está prisioneiro por seu karma. Quando ação 
está impregnada de sentido de apropriação, de ser ator, e 
buscamos adicionalmente o resultado, o fruto da ação, a 
ação pressupõe a existência de karma. Quando existe karma 
há um “eu”, quando há um “eu” há dualidade, e quando 
existe dualidade permanece a ignorância da real natureza 
humana. A errônea forma de atuar estabelece um círculo 
vicioso de onde se é difícil de escapar. O ego se converte 
então, em um pilar da ação e na fonte da dualidade, e toda 
esta ação se baseia fundamentalmente em prover a conti-
nuidade da existência egóica.

Para evitar o encadeamento egóico no tempo é preciso 
realizar a ação desapegadamente, ou seja, livre de víncu-
lo com o interesse-consequência. A ação cotidiana deve ser 
executada pela ação mesma e não pelo possível resultado 
da ação. Deste modo, não existe uma motivação associada 
a ação e, portanto, desaparece o encadeamento kármico no 
tempo. Como expressa a sabedoria do Bhagavad Gītā: 

“O sábio unido ao discernimento se abstrai neste 
mundo das boas e das más ações. Assim, aplica o Karma 
yoga20 porque Karma yogui é ser preciso na ação21”. 

20  Refere-se ao karma yoga ou a realização da união através da ação.
21  A atividade libertadora da ação é tal que, dependendo de como se realiza, pode 

conduzir a completa liberdade interior: Yogah Karmasu Kausalam, quer dizer, [karma] 
yoga é ser destro na ação, Bhagavad Gītā. Cit., II, 50.
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Assim então, a ação precisa ou reta ação ou karma yoga, 
não possui uma conotação moral ou virtuosa. Muito além 
de todo relativismo ético, a reta ação pode realizar-se a nível 
físico ou mental, mas deve estar despojada do sentido de 
apropriação egóico, ou seja, de todo foco egoísta, e agir sem 
buscar a obtenção do fruto ou o resultado da ação.

MODALIDADES DA AÇÃO

Diferente de outros sistemas filosóficos teórico-práticos, 
a filosofia Vedanta se aprofunda na natureza da ação, estu-
dando-a como um ente neutro, isto é, despojando a ação de 
uma condição moral carente de valor específico e converten-
do-a em um evento que deve realizar-se apenas pelo com-
promisso de estar vivo.

O Vedanta reconhece quatro modalidades de ação depen-
dendo da “intenção” ou da relação que ostenta o sujeito a 
respeito da ação. Estas quatro modalidades são: inação, ação 
obrigada, reta ação e renúncia a ação.

A InAção

Corresponde a atitude de negação da ação que ostenta o 
sujeito na hora de abordar sua própria responsabilidade como 
ente vivo. Existir como indivíduo implica uma responsabili-
dade cuja expressão natural é o movimento e a atividade dian-
te do impulso da manutenção da própria vida. A ação é em si 
mesma parte integrante de todas as infinitas esferas de existên-
cia manifestada no universo. Negar o próprio dever, a própria 
responsabilidade em expressar-se no mundo, em conhecê-lo e 
em conhecer-se, limita a vida e converte a quem assim a vive, 
em menos que uma pedra, pois o mineral cumpre pelo menos 
com o próprio dever de imobilidade que a natureza exige.
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“Ninguém pode, nem mesmo por um instante, per-
manecer em realidade inativo porque irremediavelmente o 
impelem a ação as qualidades decorrentes da natureza”.22 

É a ação mesma que põe em movimento o universo inteiro. 
São as ações associadas ao prazer e a dor que constituem a 
fonte de todo movimento e experiência. No entanto, ao se 
falar de inação não nos referimos a um imobilismo textual, 
que já apresentamos como sendo impossível, mas sim, a 
pretensão de inibir a ação que deve ser realizada em resposta 
as responsabilidades assumidas e pelo claro dever de existir 
como indivíduo.

O fato de se ter um corpo físico implica uma responsa-
bilidade de ter que cuidá-lo e atendê-lo em acertada medida. 
Não podemos negar as necessidades corporais como, a fome 
ou o cansaço argumentando a falta de tempo para supri-las. 
Negar a responsabilidade que temos para com o corpo induz 
um tipo de encadeamento entre ator e a ação não realizada, 
que produz karma por omissão. Ou seja, há encadeamento 
kármico entre ator e a ação não realizada.

Por isto, se negar a atuar não impede a aparição de kar-
ma. O karma não é um lastro de culpabilidade; simplesmen-
te é uma ligação automática que nasce entre ação e reação, 
entre sujeito e ato, acontecendo quando a ação e o ator são 
contaminados pelo sentido egóico. O karma se parece ao 
simples processo gravitacional: basta aproximarem-se duas 
massas e a gravidade relaciona a matéria induzindo uma for-
ça de atração. Da mesma maneira, basta relacionar causa e 
efeito, ator e ação, mediante o sentido de apropriação egóica, 

22  B. G, op.cit., II, 5. As qualidades resultantes da natureza são as gunas, que cons-
tituem os três princípios básicos sobre que se sustenta tudo o que existe: rajas ou ati-
vidade, tamas ou inércia e satva ou equilíbrio. O que expressa estes termos é que todo 
ser vivo evolui, metaboliza, etc. inclusive apesar de si, ou seja, que a ação é inevitável 
e incessante.
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e imediatamente surge um tipo de encadeamento cujo fim 
essencial é a preservação no tempo e no espaço do “eu”. A 
essência final do karma é a permanência da individualidade, 
a continuidade do sentido egóico.

O fato de se ter um trabalho implica uma responsabi-
lidade ou compromisso. Quem trabalha recebe um paga-
mento cujo fim é prover as próprias necessidades; estudar 
é outro tipo de ação. Negar-se a algumas delas pelo simples 
fato de sentir preguiça ou aborrecimento, ou entregar-se a 
elas em excesso encobrindo outros compromissos prévios 
implica a negação da ação que por dever tem que ser rea-
lizada, gerando uma ligação entre a ação não realizada e o 
ator que não a realizou. Esta ligação induz um sentido de 
encadeamento kármico por omissão, e corresponde ao tipo 
de ação denomina “inação”. 

Há aqueles que evitam a ação devido ao sofrimento que 
provê ao realizá-la; a inação nega o processo e a continui-
dade natural da vida. No entanto, a inação total não existe, 
pois a vida mesma e o fato de ser consciente dela requerem 
inevitavelmente de atividade. Na verdade, é melhor atuar 
e equivocar-se do que não atuar. A ação errada pelo menos 
permite certa experiência, e com ela a promessa de evitar 
novamente a dor infringida, mas a inação não traz nenhum 
fruto, nenhum ensinamento que possibilite converter o erro 
em um veículo pedagógico de aprendizagem. 

“Cumpre tuas retas ações23, porque a ação é superior a 
inação; e inativo, nem é possível manter seu corpo”.24

23  O dharma
24  B. G., op. cit., III, 8.
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A Ação obrIgAdA

Corresponde ao nível de ação que é usual em nossa cul-
tura. Consiste na presunção de que um ato bom desencadeia 
uma boa consequência e um ato mal leva a uma má conse-
quência. Pressupõe que existem ações carregadas de conteú-
do moral, as quais, dependendo de seu contexto devem ser 
repelidas ou não.

Estão nestas condições presentes na ação os limites indi-
zíveis que distinguem o que é bom e o que é mal. No entanto, 
onde está condensada a moral universal? Por acaso, na execu-
ção de uma ação específica? Este tipo de ação desencadeia um 
mecanismo relativista que apenas pode ser usado pelo mais 
forte para dominar o mais fraco. Quando se controla a fé de 
um povo se controla sua maneira de pensar, aquilo que em 
sua natureza se adverte como correto. Justificar a ação base-
ado na fé leva a crença de céus e em infernos, na luta do bem 
contra o mal, de pessoas boas e pessoas más. A moral estabe-
lecida desta forma de atuar é uma arma mais perigosa que um 
míssil nuclear, pois leva a milhares de pessoas a uma diretriz 
mental que se pressupõe correta de base, e inválida a opinião 
de qualquer outro que ouse tomar uma postura diferente.

Acreditar na validez dos atos bons e na validez dos atos 
maus leva a confusão; poderíamos entender que existem 
atos que se convém realizarem, atos que, por força do senti-
do comum, parecem ser superiores a outros. Mas, atos bons 
que buscam serem realizados por ser perfeitos, isto são um 
absurdo. Toda ação é relativa se faz parte de uma categori-
zação moral. É justamente a falta de claridade a respeito da 
ação e seu contexto relativo que o ser humano se reveste de 
inumeráveis mascaras com as quais enfrenta a vida. Aprende 
a mentir por conveniência, por idealismo, por temor. Justi-
fica invadir um povo, assassinar, torturar. Este tipo de ação 



43 O SenderO dO dharma

obrigada geralmente vem a ser um perigoso labirinto aon-
de se movem os desejos pessoais, aonde os lobos se vestem 
de cordeiros e os ignorantes permanecem sendo ignorantes, 
para que seus mentores mantenham o poder.

Realizar atos bons leva a quem os realiza a acreditar-
-se como sendo bom. Esta é a mais estranha modalidade de 
egoísmo que pode exercer quem possui o poder; exercer o 
controle de ingresso ao clube dos bons e ostentar o direito de 
flagelar e julgar os malvados. Quanta dor, quanto desespero 
tem infligido o homem, perseguindo a seus semelhantes ao 
acusar-lhes de serem hereges infiéis ou antipatriotas. Quanto 
sofrimento há ainda no ser humano, não tanto por ser feliz, 
mas por um simples copo de água, ou por um pedaço de 
pão. O ser humano parece ser mal, mas não, apenas é igno-
rante. O paradoxo é que o mundo está bem. Está bem, pois 
não pode ser diferente do que faz com ele a massa humana: 
acredita que faz bem.

Pensa-se geralmente com respeito a ação obrigada que 
os frutos da sua realização possam ser recebidos neste mun-
do ou em outro. Receber um pagamento pela ação, sendo 
imediato ou em um suposto futuro é uma circunstância que 
cria um angustiante proceder. Qual é o valor exato do resul-
tado da execução de uma obra? Quem a valoriza? Aqui esta-
mos sem saída. Presume-se que Deus, ou em seu padrão a 
natureza, determina qual a ação é correta e quem atua corre-
tamente. Mas, sob que dogma se estabelece em modo prático 
nossa relação com o entorno e com nós mesmos? Se existisse 
isto onde está escrito? Tal vez, no céu?

Impulsionar a ação por uma suposta vantagem celes-
tial posterior a esta vida é o despropósito daqueles que não 
podem ver a liberdade nesta vida. Uma e outra vez, em for-
ma ignorante, leva como cordeiros a quem os escutam, indu-
zindo-os a confusão. E como unir coerentemente esta vida 
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com a outra quando se pressupõe que existe uma mais além.  
A única saída ao dilema é afirmar que após a morte há vida 
eterna. Se este axioma é valido, a luta para ganhar um lugar 
melhor e mais confortável no mundo futuro se converte em 
tarefa diária; mas, e se as condições desta vida não são afor-
tunadas? Então, a promessa de uma eternidade cômoda e 
agradecida se converte em dor e desespero.

Com semelhante modelo ético sem coerência e sem inte-
ligência não temos saída possível, exceto por um via de fé 
cega e dogmática. A fé move montanhas, mas também move 
os ignorantes. Existe um meio palpável que permite a ação 
determinar sua possibilidade de se exaltar e se converter em 
um farol interior: a não apropriação da ação unida a renúncia 
ao fruto da ação. Enquanto o ego assumir o controle da ação 
será como uma planta cujo crescimento depende de que se a 
premie momento a momento com cada ato. O encadeamen-
to egóico entre o ator e ação sustenta a individualidade, e 
enquanto a individualidade persistir o ser humano é prisio-
neiro dos extremos que viajam entre o prazer e a dor.

Por sua vez, buscar através da execução da ação um pro-
veito para esta vida, converte o ator em um ansioso busca-
dor de metas e em um utilitarista de sua própria conveniên-
cia. No entanto, qualquer bem-estar que como recompensa 
venha da ação será sempre efêmero. O esforço psicológico 
derivado de se buscar obter um proveito, ou inclusive de se 
manter o proveito já alcançado, é a causa de tensão e man-
tém vivo o sentido de identificação como sendo um “eu” que 
luta na titânica tarefa de buscar ser feliz com aquilo que tem 
conseguido. Sofre pelos sucessos não conquistados e poste-
riormente, ao obter o desejado depois de muito esforço, sofre 
ainda mais diante da possibilidade de perder o conquistado.

Em resumo, a ausência de uma moral universal e a falta 
de um conhecimento estável sobre o “mais além” enche de 
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incertezas a ação quando esta é executada sob o foco de bus-
car sacar algum proveito dela.

A partir da perspectiva do Vedanta, a ação obrigada é 
superior a inação, pois a experiência que a ação obrigada 
oferece em sua manifestação, há pelo menos a possibilidade 
de um mínimo de aprendizagem. No entanto, a ação obriga-
da está distante de se constituir no modo correto de se atu-
ar. Realizar a ação pelo desejo de resultados leva necessa-
riamente a identificar a ação com o resultado que ela possa 
gerar. Assim então, a ação e o desejo que a impulsionou a 
existir não morrem quando a ação for completada, ainda se 
mantêm enquanto o fruto da ação não se conquista; e depois 
de conquistado, o desejo se mantém vivo na necessidade 
mesma de se conservar o sucesso conquistado.

O desejo, o ato de intencionalidade que como vimos, 
nasce da identificação do sujeito com a ação, é o instrumento 
mediante o qual se encadeiam a ação e sua consequência, isto 
é, o sujeito e o mundo aonde se desenvolvem. As ações reali-
zadas desde uma perspectiva de intenção criam a sensação de 
continuidade ao ego atuante, de tal forma que ambas as ações 
e os resultados parecem serem propriedades de um “eu” que 
começa a parecer ser ele parte de um evento contínuo e estável 
no marco espaço-temporal. O espaço aonde a ação se realiza 
e o tempo que transcorre em aparecer seu fruto, estão ambos 
relacionados com um ente com a capacidade de recordar o 
passado, viver o presente e projetar-se ao futuro. Este ente se 
denomina “eu”, “ego”, “indivíduo” ou “sujeito”.

Por sua vez o indivíduo, ao realizar a ação impulsionada 
pelo fruto da própria ação, se sente como sendo o possuidor 
da experiência e de sua consequência próxima: o fruto da 
ação. Desta forma, o ator e a consequência ficam ligados inse-
paravelmente. Assim então, o ego se identifica erroneamente 
como sendo o proprietário, e como o potencial felizardo da 
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consequência que um dia emergirá. Esta vinculação entre 
ação, consequência e ente atuante (ego) foi denominada des-
de sempre pelos antigos sábios como karma.

Por ele, toda ação executada com identificação ou sen-
sação de propriedade (atividade egóica) e com o desejo de 
resultados que ela possa oferecer gera karma. Definitiva-
mente, o ato vivido com o sentido de ser executor do mes-
mo e de perseguir um resultado final cria a sensação egóica 
de continuidade. O indivíduo, criando karma, se liga a ação 
e a sua consequência.

A retA Ação

Existe uma maneira correta de realizar a ação sem que 
exista uma ligação entre causa e efeito. Na realidade, bus-
ca-se impedir a aparição na consequência da realização da 
ação de uma condição na qual exista a presença egóica.  A 
ideia então é evitar o sentido de identificação egóico quando 
a ação se realiza. Para definir este tipo de “reta ação”, junto 
com o andaime teórico que existe ao seu redor, a tradição 
oriental elaborou a palavra dharma. Dharma é aquele tipo de 
ação que não gera karma, quer dizer, aonde não há encadea-
mento causal egóico entre ator e resultado da ação.

O universo dual se entrelaça graças ao karma. Karma 
implica necessariamente o conceito de ilusão (maya); o karma 
surge em maya. Maya implica ignorância (agnana), isto é, uma 
incorreta percepção da realidade devido a um elemento frag-
mentador e diferenciador na cognição a que denominamos 
de “eu” (ahamkara).

A realização dhármica da ação implica a ruptura do kar-
ma, devido que a ação se apresenta sem encadeamento egói-
co. A ruptura do karma implica o desvanecimento de maya, a 
ilusão, e com isto se reafirma a percepção da realidade.
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 “O mundo está ligado pela ação, menos pelas que se 
cumprem por dharma. Assim, oh! filho de Kunti25! Executam 
tuas ações com esta intenção, livre de todo apego”.26 

Converter a ação em um ato sagrado implica que a pró-
pria ação transforma o ator e lhe concede a liberdade interior. 
A ação, sem importar qual seja esta: comer, rir, acariciar, jogar, 
pensar, etc., pode converter-se em um caminho ao descobri-
mento interior. A própria ação é um trampolim para o des-
cobrimento da própria realidade. Tudo se baseia, segundo o 
Vedanta, em executar a ação carente de todo sentido egóico.

A ausência de sentido egóico é um conceito complexo 
de entender para a cultura ocidental, pois toda sua trama 
cultural se centraliza na preservação da natureza egóica e 
personalista. O ego é um evento incontestável, quer dizer, se 
apresenta como sendo uma realidade tão evidente que não 
requer ser demonstrada. Para o Oriente o sentido de “eu” 
não é tão sólido como apresenta o Ocidente. Para o Oriente 
o “eu” é um subproduto do processo dialético, tal como ao 
se acender um fogo existe o subproduto de seu resplendor. 
O Ocidente certamente não sabe a que se refere a tradição 
oriental quando busca realizar a ação carente de egoísmo. 
Erroneamente se apresenta a crença de assumir o egoísmo 
como uma atividade psicológica, quando, na verdade, esta-
mos falando de um processo nitidamente epistêmico. O ego-
ísmo do qual fala o Vedanta é a presença do “eu” na ação; 
esta circunstância não tem nada que ver com o sentimento 
egoísta ou a emoção egoísta psicológica.

Atuar carente de um “eu” permite realizar a ação sem 
encadear-se a seu resultado. Imagine, por exemplo, um 

25  Segundo narra o Mahābhārata, Kunti foi a primeira esposa de Pandu, com quem 
teve três filhos: Yudhisthira, Bhima y Arjuna.

26  B.G. op. Cit., III,9
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momento aonde em uma excursão você sai a caminhar em 
uma montanha. A paisagem que desfruta e a intensidade da 
natureza te levam a absorver-se facilmente de maneira visu-
al, auditiva e olfativa com o entorno. Quando isto ocorre, 
quando está absorvido, desfruta, caminha, ri, conversa, mas 
tudo ocorre sem que nisto exista sentido de alguém se sinta 
que desfruta, caminha, ria ou conversa. Desaparecer na ação 
com intensidade impede a aparição de um” eu”, mas não evi-
ta a realização da ação. Realizar a ação sob este novo modelo 
denomina-se de “reta ação”. A execução da “reta ação” leva 
implícito o não encadeamento entre o ator e a ação, pois o 
ator não existe neste momento da ação. Esta ausência de 
encadeamento se denomina de dharma.

O ambiente natural sobre o qual se desenvolve a ação 
denomina-se de dharma, “reta ação” ou karma yoga. Quem 
realiza a ação desta perspectiva não gera excessivo gasto 
psicofísico, pois está livre e sem esforço, atua estando imer-
so no que faz.

Dharma é então, a ação ordenada que situe a quem atua 
como sendo parte de uma ordem natural e espontânea aon-
de não existe nem excesso nem omissão em atuar. Dharma é 
uma medida justa que se adapta a cada acontecimento. Toda 
a ação, por difícil ou conflitiva que pareça ser, apresenta uma 
forma de realizá-la corretamente.

Todo ser humano possui um dharma, um dever supremo 
quando executa seus atos, e é o de utilizar da ação para reali-
zar-se interiormente. Também a natureza possui seu dharma, 
seu dever: o do sol é de iluminar e dar vida; e dos animais, 
entre outras funções, é de servir de alimento a seus preda-
dores, e isto aos seguintes na cadeia alimentar, com o fim de 
preservar a vida, etc. O dharma mais alto do ser humano é o 
conhecimento de si mesmo.
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A renúncIA dA Ação

Aqueles, esclarecidos por um discernimento puro, tem 
conseguido reconhecer a sua própria essência como sendo 
eterna, imortal e Não-dual, eles renunciam ao atuar social-
mente no mundo quando permanecem sumidos para sem-
pre em sua própria realidade interior. Assim, observam o 
jogo da vida como observam o sonhar, reconhecendo-o como 
sendo ilusório. Estes atuam sem atuar, pois seus impulsos 
não deixam pegadas kármicas. Qualquer ação é realizada 
sem que haja alguém ligado a ela. A responsabilidade de ser 
parte deste mundo morre para eles. Agora não apenas eles 
se abstêm do resultado da ação, mas sim, a própria ação está 
desaparecida, pois não existe maneira alguma de vê-la em 
um espelho cuja superfície reflita exclusivamente a realidade 
do Ser Não-dual.

Ali, livre em si mesmo, o sábio atua sem atuar e, quando 
assim vive, o gozo da bem-aventurança divina o preenche 
sem que ao seu redor ninguém o perceba.

“Sem confiar em nada, com sua mente e seu ser dis-
ciplinados e todo desejo de prazer abandonado, cumpra as 
ações apenas com o corpo e não caia em erro27”.

“Satisfeito com o que venha a obter sem esforço, 
livre dos pares de opostos, isento na inveja, equilibrado 
na bem-aventurança e na adversidade, não está ligado as 
ações que executa”.28

27  B. G., op. Cit. IV, 21
28  Ibid. IV, 22.
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Aquele que assim atua se denomina como sanyasin, um 
renunciante. Veste uma túnica de cor açafrão e, com uma 
tigela e um bastão como suas únicas propriedades, santifica 
enquanto vai a seu passo. Assim, este sábio estabelecido no 
conhecimento de si mesmo, é livre, pois, quando atua possui 
claro que não é ele o ator senão que, são as gunas, as que 
realizam toda a ação. Sua Consciência abrange o infinito e o 
universo se mostra a seus sentidos sem limite algum.

Imagine que quando acontece um sonho, se é capaz de 
reconhecer que se está dormindo e compreende então que 
o universo que se mostra no sonho é parte da ilusão de sua 
mente. Ser consciente que se sonha enquanto dorme não é 
uma situação comum, mas tampouco é algo longe de nos-
sas possibilidades. Note as pessoas, os edifícios, as paisagens 
que surgem, uma a uma diante de um olhar consciente de 
quem sonha enquanto dorme e se reconhece estar sonhan-
do. Enquanto isto acontece e devido a certeza de que é um 
sonho, os eventos adotam uma condição diferente, pois se 
sabe certamente que em qualquer momento eles desaparece-
ram. Deste enfoque o sonhador não se sente o realizador de 
um mundo que se romperá a qualquer momento como uma 
nuvem transportada e fracionada pelo vento. Inclusive para 
este sonhador, tem sentido abster-se de qualquer ação, devi-
do que reconhece sem dúvida alguma que é ele o espectador 
de uma ilusão. Exatamente, isso ocorre por parte do sanyasin, 
do “renunciante da ação” a respeito do mundo em vigília. O 
sanyasin reconhece sua essência imortal. Sua compreensão de 
si mesmo não possui dúvida alguma. Assim quando observa, 
cheira, caminha e come, ele nada faz, pois sua mente não se 
prende a nenhum fato, nem a nenhuma situação. Todo com-
promisso social cessa, pois toda a responsabilidade faz parte 
da mesma futilidade e ilusão dos restantes eventos. Esta for-
ma de encarar a vida se denomina de “renúncia a ação”, e a 
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quem alcança pousar sua mente na realidade Não-dual de 
forma permanente e, mesmo assim fazer parte do mundo, se 
denomina de sanyasin.



SEGUNDA PARTE

ANÁLISE DA “RETA AÇÃO”



Das quatro modalidades de ação descritas no capítu-
lo anterior, buscaremos aprofundar agora na terceira delas, 
a “reta ação”, dharma ou também chamada de karma yoga, 
quando a ação se realiza como meio de liberação interior.

As duas primeiras modalidades de ação (“a inação” e 
a “ação obrigada”), não possuem solução coerente desde a 
perspectiva ética, e são a base do acontecimento humano 
no âmbito mundano. A quarta, por sua vez, (“a renúncia 
da ação”.) é muito esporádica e apenas é alcançada por uns 
poucos que iluminam a sua maneira os inumeráveis indiví-
duos que bebem do prazer e da dor do mundo.

A partir da maneira de defrontar-nos com a ação, que 
propõe o Vedanta, temos denominado “ação reta” aquela 
que serve de referência universal. A “reta ação” como for-
ma de vida se denomina karma yoga ou via que, graças a 
correta forma de realizar a ação, a converte em um cami-
nho de autoconhecimento de si mesmo. A via do karma yoga 
considera que é necessário evitar tanto a identificação do 
executante como sendo o realizador da ação como também 
evitar sua identificação como beneficiado de seu resultado 
ou da consequência da ação.

análiSe da 
“reta açãO”

8
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A identificação com a ação consta de parâmetros: em pri-
meiro lugar a aparição do sentido de egoísmo, que existe na 
apropriação da realização da ação, quer dizer, em sentir-se exe-
cutor dela. Em segundo lugar, a busca do resultado da ação, 
quer dizer, o desejo do resultado que da ação pode surgir.

A medida que a identificação aparece, seja por um parâ-
metro, ou por outro ou por ambos, surge como consequên-
cia a aparição do karma. Portanto, o karma é consequência da 
identificação do ator com a ação. O karma liga as boas e más 
obras, mas especificamente é aquela circunstância que une e 
aprisiona o ator com a respectiva ação e com a consequência 
da ação, quando existir sentido de egoísmo e da busca do 
fruto da ação.

Surge aqui a existência da possibilidade de se realizar a 
ação sem o desejo de fruto e sem o egoísmo. Isto não impli-
ca deixar de lado a responsabilidade assumida previamen-
te com o acontecer cotidiano; mas sim, implica em cumprir 
adequadamente com a responsabilidade de realizar a ação, 
apenas sem a identificação egóica. A este modo de realizar 
qualquer atividade se denomina, como já temos citado, de 
dharma, “reta ação” ou karma yoga.

Em consequência das afirmações prévias, existe a possi-
bilidade exclusiva para cada indivíduo, de identificar-se ou 
não com a ação. A isto se denomina “livre arbítrio”. Portanto, 
a liberdade não se encontra em decidir que ação se tem que 
realizar, mas sim, em identificar-se ou não com ela, por sen-
tir-se como sendo o ator ou por desejar o possível resultado 
ou a consequência da ação.

O livre arbítrio não se encontra em uma suposta escolha 
volitiva do sujeito, ele se baseia na capacidade ou não por parte 
do indivíduo, em associar-se a ação por apropriação ou inten-
cionalidade. Os atos e o destino de nenhuma maneira podem 
ser alterados, igualmente quando uma flecha é impulsionada 



55 O SenderO dO dharma

pela corda de um arco, se é impossível modificar sua trajetória 
até o momento final que a flecha se choca com o alvo.

Com o objetivo de esclarecer de maneira mais profunda 
o que foi dito até aqui a respeito da “reta ação”, analisaremos 
em separado cada um dos elementos responsáveis da identi-
ficação e, assim, do nascimento do karma, isto é, o desejo de 
fruto e o egoísmo.

O DESEJO DO FRUTO DA AÇÃO

Também denominado como “busca do resultado da 
ação”. Esta atividade ocorre quando, ao realizar-se a ação, o 
executante se identifica com a intenção de obter um resultado 
específico ou geral. Por exemplo, comer comida vegetariana 
para não engordar ou para melhorar a saúde; ir ao cinema 
para não sentir-se solitário; trabalhar demasiadamente para 
comprar uma casa…, e milhares de ações possíveis deste tipo.

Note que, como qualquer ato que o ser humano possa 
realizar, está carregado pela busca constante do resultado da 
própria ação. Nossa cultura condecora o futuro e lhe outorga 
um altar ao qual se lhe oferece honrarias e orações a todo o 
momento. Apresentar uma ação sem que exista uma busca 
de resultados, pode ser para o Ocidente semelhante a comer 
arroz sem colocar especiarias ou nenhum sal: é completa-
mente insípido, sem sabor.

Nossa cultura ocidental move-se em função do futuro. A 
educação sorteia a problemática da subsistência futura; as pen-
sões solucionam o dilema do incomodo que prevê o envelheci-
mento; a economia impulsiona a economia e permite a existên-
cia do sistema capitalista. Nossa sociedade é uma cultura “de” 
e “para” o futuro. Quando a mente não vai nesta direção, então 
se liga ao passado, e assim convertemos a memória no rei dos 
reis, no ato fundamental que é necessário cuidar e favorecer. 
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Uma mãe, por exemplo, deve amar “naturalmente” a 
seu filho, mas isto nem sempre ocorre. O que sim geralmente 
acontece é que a mãe preenche a necessidade de projetar seu 
próprio carinho usando para isto o pequeno bebê. Não quero 
dizer que amar a uma criança seja incorreto, claro que não. 
Mas amar alguém por “minha própria necessidade” de amar 
contamina o carinho que posso procurar. O amar associado 
a “minha necessidade de amar” não tem nada que ver com 
“amar naturalmente”. Amar pensando em “minha própria 
solidão” pressupõe da expressão de um carinho que pode 
chamar-se de amor, mas que também pode qualificar-se de 
“condicionado”; amar pensando na “debilidade do recém-
-nascido” pressupõe um “amor necessário”, desde o qual o 
amor se entrega em cotas que finalmente desaparecem com 
a futura e distante independência que levará com o tempo a 
maturidade da criança; amar pensando na “proteção que ofe-
reço” borra o carinho devido a própria insegurança… Como 
se nota, amar pelo próprio amor não é o comum nos seres 
humanos; para estes, o amor é sempre causa ou consequência.

Agora perceba, por exemplo, como operam os diversos 
sistemas fisiológicos de funcionamento corporal. A digestão 
ou a circulação sanguínea ocorrem “naturalmente”; ninguém 
se preocupa com eles, exceto quando se está doente. O mágico 
enigma da vida acontece a cada instante em sua sábia expres-
são, operando sem faltas nem excessos e sem a intervenção de 
nossa vontade. Mesmo que pareçam involuntárias, as funções 
corporais se adéquam a cada momento situando-se em con-
cordância com o cansaço, com a alegria ou com a velhice. Sua 
atividade cômoda e dinâmica demonstra que sua expressão 
liga-se a uma inteligência e a uma ordem própria. Mas, a qual 
inteligência e a que ordem se adéqua esta atividade? Como 
podemos estar perdidos em um universo que é perfeito e não 
nos darmos conta de sua maravilhosa exatidão?
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Qualquer acontecer é perfeito em si mesmo e, no entan-
to, todo acontecimento natural da realidade dual é depen-
dente de sua própria história. Não pode existir uma guerra, 
uma fome ou uma celebração que apareça existindo inde-
pendente de um passado próprio. Tudo aparece devido a 
que o atuar do ser humano está colorido de consequências. 
O futuro jamais é inocente nem aparece por si mesmo. No 
entanto, o futuro é perfeito em si mesmo, pois se desenvolve 
em justa medida e em ressonância com o ambiente pretérito. 
O futuro não é mais que o entorno próximo aonde nossos 
valores poderão existir, aonde nosso egoísmo poderá preva-
lecer. Criar um futuro é acalmar no tempo a sede de existir 
do “eu”. Identificar-se com a ação é criar um futuro; mas não 
um futuro independente, mas sim um futuro que em um ins-
tante qualquer será presente, um futuro que em forma de 
presente se converterá em um ato liberador.

 “Quem executa a ação como um dever, independen-
temente dos resultados da ação, é um asceta, é um yogue; 
não aquele que apenas prescinde de ritos e sacrifícios”.29

A ação realizada pelo desejo da consequência dota 
de subsistência ao “eu” e projeta sua existência ao futuro. 
Enquanto existir um “eu” que atue com desejo de fruto e 
com sentido de propriedade, haverá projeção de futuro para 
este sujeito em um mundo dual.

A consequência imediata do karma é o samsara30, a 
contínua roda de morte e renascimentos. Ao finalizar a 
vitalidade31 entregue ao indivíduo para a vida presente, 

29  B. G., op. cit. VI, 1.
30  As teorias indo-europeias y orientais do karma e do samsara são dependentes 

uma da outra.
31  O prana ou energia vital.
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os inacabados desejos impulsionam a formar novamente os 
cinco princípios32 sobre os quais se aproximará sua próxima 
vida. Assim o ego assegura sua perpetuação. “A ação asso-
ciada a sua consequência impede ao ‘eu” de deixar de existir.

É assim que, mediante o apego ao resultado da ação, 
que o sujeito se prevalece valorizando no tempo sua própria 
identidade individual como sendo um “eu” separado. Não 
há um “eu” sem um futuro para ele. O futuro e a sobrevivên-
cia egóica nascem da identificação com o resultado da ação.

O EGOÍSMO NA AÇÃO

Também denominada de “atitude de propriedade” na 
ação. Esta característica da identificação com a ação é profun-
damente simples e, por sua vez, complexa de entender.

Por exemplo, o cristianismo tem explorado o tema quan-
do identifica nas palavras de Jesus Cristo na cruz a seguinte 
afirmação “que se faça a sua vontade e não a minha”, tam-
bém localizada na oração do Pai Nosso. Com estas palavras 
o indivíduo se desprende de seu egoísmo e aceita converter-
-se em um instrumento da divindade. No entanto, devemos 
entender que o que se sucede é um atuar sem estar imer-
so volitivamente na ação, e não significa um deixar de atu-
ar esperando o chamado de Deus, pois neste caso se estaria 
caindo na inação.

Um elemento que pode dar claridade a respeito é a aná-
lise da vontade. A vontade é uma atividade mental que leva 
sempre a uma meta, a realização de um objetivo específico. A 

32  Anna maya kosha ou envoltura ilusória formada de alimento.
Prano maya kosha ou envoltura ilusória formada de vitalidade.
Mano maya kosha ou envoltura ilusória formada de mente.
Vignano maya kosha ou envoltura ilusória formada de conhecimento.
Ananda maya kosha ou envoltura ilusória de bem-aventurança.
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vontade implica a presença de meu pessoal esforço associa-
do a uma saudade, ao desejo pela obtenção de um resultado. 
A vontade leva implícito um dos pronomes pessoais: “eu”, 
“tu”, “ele”, “nós”, “vós” ou “eles”. Enquanto existir vonta-
de, existe um “eu” que direciona mentalmente o esforço em 
busca do resultado da ação.

Isto pode parecer normal para cultura ocidental, ou seja, 
a presença do sentido egóico nos diversos processos voliti-
vos. Parece que não há outra opção de funcionamento men-
tal. Apresentar a existência de atividade mental sem a pre-
sença egóica pode geralmente ser tão estranho como dormir 
com os olhos abertos. É um postulado suposto para a ciência 
que o “eu” existe e sempre preenche a cognição. Jamais no 
Ocidente se apresenta um tipo de percepção diferente deste.

 Assim sendo, assumir um modelo de cognição dife-
rente ao volitivo, aonde se apresente a exclusão de qualquer 
dos pronomes pessoais, passa a ser quase uma quimera. A 
presença do “eu” na ação implica que este “eu” sempre faz 
parte da trama da cognição. É importante ressaltar que, sob 
os modelos orientais de cognição, existem novas formas de 
aprofundar-se na descrição mental das realidades conscien-
tes. Especificamente há ainda mais três Estados de Consci-
ência que mais adiante estudaremos e que se denominam 
Observação, Concentração e Meditação, junto com a culmi-
nação deste último, o Samadhi33.

 “Saiba, oh Pandava! que a renunciação equivale ao yoga. 
Ninguém pode chegar a ser yogui se não renúncia a vonta-
de intencionada”.34

33  Em sânscrito denominados: Pratiahara, Dharana, Dhyana y Samadhi
34  B. G., op. cit., VI, 2.
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Tão pouco se deve entender que é possível esquecer a 
ligação egóica inerente ao ato volitivo que produz a ação, 
associando-a ou responsabilizando ela a um terceiro. Neste 
sentido, sentir-se proprietário da ação não se evita agindo 
mediante o favorecimento a um terceiro. Entender errone-
amente isto nos pode levar a converter-nos em falsos filan-
tropos, aonde a entrega a um terceiro apoiará qualquer 
sacrifício pessoal, embora doloroso. Finalmente, tudo con-
siste em acreditar-se sendo ou não o filantropo quando se 
realiza a ação, ou em pressupor os bons votos que obterá 
em um talvez possível futuro, graças a entrega e aos sacrifí-
cios realizados para os demais. Pensar desta forma é absur-
do e pressupõe uma aparente entrega idealista ou espiritual 
marcada pelo egoísmo.

Neste caso, não é viável justificar que um chamado divi-
no impulsionou em mim a necessidade de realizar isto ou 
aquilo, responsabilizando a ação a um terceiro, seja isto um 
livro, uma instituição. A presença egóica também está ativa 
em quem delega sua responsabilidade atuante a terceiros, 
pois é o mesmo quem aceita compreender que se deve sacri-
ficar-se por um mandato superior. Atuar é geralmente uma 
arte profundamente subterrânea aonde sempre se é justificá-
vel evitar as responsabilidades.

Independentemente de qualquer ação, o mero fato de 
que exista a presença egóica, que exista um vestígio de von-
tade na ação, faz com que isto encadeie o ator com a própria 
ação e, consequentemente, com o resultado da ação.
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A CONSEQUÊNCIA DA INAÇÃO 
E DA AÇÃO OBRIGADA: O KARMA

Temos aqui a grande diferença entre a ética ocidental e 
a oriental: o conceito de karma. Karma é o termo que denota a 
relação entre passado, presente e futuro; é o link que une os 
tempos; a relação imediata que surge quando o sujeito expe-
rimentador associa-se a ação mediante identificação e liga a 
causa com sua consequência.

Para alguns sistemas ocidentais, a ação é um ente qua-
lificável e quantificável, a tal ponto que a axiologia35 busca 
categorizar a ação identificando os elementos primários que 
motivam a conduta de um setor social, o bem tenta encontrar 
o “valor” do objeto intencional de um julgamento ou de uma 
ação36. Por sua vez, a ética e a moral promulgam condutas de 
acordo com valores predeterminados.

Para o Vedanta, a ação é uma das infinitas manifestações 
da Consciência. O grande inconveniente encontra-se em 
uma suposição de base que a ação e o atuante são diferentes. 
A Consciência Não-dual é um contínuo nela mesmo, onde 
estão imersas todas as condições potenciais de existência, tal 
como em uma joalheria onde teremos a expressão de múl-
tiplas formas com que se pode moldar o ouro. A ação não é 
consequência dela mesma; é apenas a atividade dinâmica da 
Consciência Não-dual. A ação por si mesma não é um pro-
blema, nem sua natureza é um dilema; o problema da ação 
surge no momento em que aparecem o ator e a ação vistos 
como sendo diferentes um do outro. Quando se diferencia 
ator da ação, como uma rede do mundo dual, é quando nos 

35  Ramo da filosofia que estuda a natureza dos valores e juízos valorativos.
36  Existem pensadores que propõe que o valor e os juízos de valores têm de ser 

eliminados na atividade científica e apenas devem ser válidas as apreciações “neutras”.
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aproximamos do problema, pois buscamos justificar qual 
de ambos, sujeito ou objeto, são a origem e a causa de sua 
razão de ser.

Para o Vedanta, a ética desaparece quando se estabelece 
a análise da ação desde uma perspectiva Não-dual. A per-
cepção de eventos sob a modalidade de simultaneidade tem-
poral e ubiquidade espacial própria da não-dualidade apre-
senta uma nova perspectiva sob a luz dos conteúdos morais. 
Todo problema moral está no inconveniente de comparar 
o ato realizado com outro evento supostamente melhor. A 
inclusão simultânea na cognição de ambos, a ação e a catego-
rização do evento supostamente melhor, deixa de lado qual-
quer comparação.

A ação, a partir da perspectiva Não-dual, adota um colo-
rido diferente ao que geralmente estabelece a analise oci-
dental. Neste caso, para o Vedanta, a ação não corresponde 
nem se associa a um ato volitivo. A ação está emoldurada em 
um ambiente kármico com o qual convive se existe sentido 
de egoísmo em sua execução. A ação não surge espontanea-
mente, nasce devido ao karma produzido pelo encadeamento 
entre ator e ação. Os desejos inacabados do ator ficam laten-
tes como as bactérias que se encontram na pele a espera de 
um corte para introduzirem-se e assim infectar o sangue: os 
desejos inconsequentes, os impulsos volitivos não saciados 
do ator ao longo de sua vida, geram uma latência que leva a 
que se manifeste no tempo e no espaço; a necessidade da atu-
alização do karma se denomina de “ação”. Definitivamente: a 
ação não nasce por si mesma, nem ninguém impulsiona a que 
a ação seja a ação, ela simplesmente ocorre, tal como naqueles 
jogos de movimento perpétuo, aonde ao ativar uma peça as 
restantes se colocam em movimento sem deterem-se jamais.
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 “O senhor do mundo não cria a ideia de atividade 
[karma] nem as ações nem os vínculos entre ação e o fruto 
da ação. Apenas manifesta a natureza”. 37 

Por isto, a única forma de prevenir a presença do karma 
é impedindo o fluxo de causalidade entre ação e ator. Este 
encadeamento promove o “eu” ao realizar como ator a ação 
com impulso volitivo.

A única opção inteligente para evitar uma e outra vez 
converter a consequência da ação na causa de outra ação e 
evitar assim o inútil samsara é aprender a interagir com neu-
tralidade diante o momento presente. A neutralidade consis-
te em realizar a ação com destreza, de forma asséptica, isto é, 
realizar a ação sem existir quem a realize e, no entanto, não 
existindo quem a realize, que mesmo assim exista a ação.

 “Quem vê a inação na ação e a ação na inação é um 
sábio entre os homens, e em harmonia permanece quando 
executa a ação”. 38

Sim devemos realizar a ação, mas não deve existir o 
realizador. Por sua vez, se haver um realizador da ação, não 
deve existir a ação que realizar. Esta ladainha de conceitos é 
a base de uma imensa sabedoria que libera a ação e o execu-
tante do peso moral.

Grande parte da cultura ocidental busca apressadamen-
te encontrar o “valor exato” aonde se acomoda cada ato e, 
para isto, enuncia uma serie de “ações guias”, as quais ser-
vem de exemplos de vida a todo indivíduo. No entanto, estes 
clássicos da ação são tão relativos e instáveis que se opta por 
modelos culturais ou grupais que carecem de universalidade. 

37  Ibid. V, 14.
38  Ibid., IV, 18
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O grupo de indivíduos sobre o qual podem servir de exem-
plos os “modelos de valor” variam, podendo ser desde um a 
milhares, mas jamais podem aplicar-se sobre o conjunto uni-
versal de pessoas.

O Vedanta resolve definitivamente o dilema apresenta-
do, tal como temos falado, apresenta um enfoque totalmente 
distinto sobre a moral e a ética: o que o Vedanta apresenta 
como elemento chave na ação é que o sujeito experimentador 
da ação pode ou não se identificar com ela. Se existe identi-
ficação ou intencionalidade por parte do ator, seja está em 
forma de desejo de resultado ou de sensação de propriedade, 
o experimentador aparece ligado não apenas com a ação que 
realiza, como também com sua consequência. Novamente: 
É esta relação de causa-efeito induzida pela identificação do 
ator com a ação a que denominamos de karma. Por sua vez, a 
realização da ação sem identificação, ou seja, sem buscar fru-
to e sem criar atividade egoísta na ação não gera uma ligação 
de efeito com a causa, situação que libera ao experimentador 
da carga psicológica de buscar resultados, e cria um ambien-
te livre aonde a consequência aparecerá por si mesma devido 
a sua própria atividade natural e inteligente de associação. 
Realizar a ação de maneira inegoista é apenas pela ação em 
si, sem a busca do resultado, denomina-se dharma, o dever 
natural com aquilo que deve ser realizada a ação. 

Enquanto alguns pensadores ocidentais ocupam seu 
tempo em afirmar a instável e manipulada ética buscando 
modelos tradicionalistas cada vez mais estáveis, os orientais 
apenas se preocupam por identificar-se ou não com a ação, 
na qual induz karma ou dharma respectivamente.

Uma parte da ética ocidental identifica as boas ações 
como sendo a salvação posterior da alma e nas más ações 
como sendo o eterno e infernal castigo. Os orientais, no 
entanto, o que destacam como significativo é a identificação 



65 O SenderO dO dharma

do sujeito com a ação, neste caso aparecerá ou não o karma, ou 
seja, o impulso gerador de vida, de morte e renascimento em 
incalculáveis ciclos e, consequentemente, leva a continuidade 
da mente e de sua sede de associação na forma de egoísmo.

Para alguns sistemas ocidentais, a meta da vida e das 
ações radica na consecução do equilíbrio social e na obtenção 
de uma conduta estável, ao qual se soma a posterior salva-
ção eterna após a morte. Para o Vedanta, no entanto, a meta 
da vida e o porquê da ação residem no reconhecimento da 
identidade entre o indivíduo, jiva e a Consciência Não-dual, 
Brahman, que outorga a continua experiência Não-dual. Para 
o Vedanta, basta deter e desfazer o precursor da dualidade, o 
“eu”, que em seu anseio de prevalecer-se induz por sua pró-
pria ignorância39 a identificação com a ação.

Para grande parte da cultura ocidental a tarefa da vida 
consiste em preservar a todo custo a própria identidade indi-
vidual (egoísmo), sem reparar em que esta atividade se tra-
duz continuamente como egoísmo no atuar. Para os orien-
tais, no entanto, o ego é o precursor do desmembramento da 
realidade absoluta Não-dual, razão pela qual a tarefa da vida 
reside em encontrar um estado interior estável, contínuo e 
ausente de individualidade, estado no qual tem que manter-
-se tanto na meditação interior como na vida ativa externa.

E por fim, a correta compreensão do termo karma abre as 
portas a um novo mundo de ideias a respeito do ser humano 
e ao seu meio, permitindo decifrar as leis éticas que os rela-
cionam. O karma não é nem bom nem mal; apenas é um prin-
cípio que relaciona a ação com o executante de tal maneira 
que, devido a identificação, a ação leva implícita como causa 
em sua própria natureza o desejo que a solicitou.

39  Agnana ou ignorância.
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O desejo, como tal, não qualifica nem quantifica a ação; 
apenas relaciona a causa da ação com sua consequência pos-
terior. Todas as ações realizadas pelos indivíduos em seu 
momento presente possuem como causa prévia uma ação 
realizada por desejo, razão pelas quais ambos, ação e desejo, 
tecem o fio do karma.

De todos os desejos pretéritos, prima aquele pelo qual a 
vida individual nasce e se sustenta: o desejo de ser e de existir 
como sendo um “eu”. O desejo se planeja na mente huma-
na criando a maior fonte de dor e penúrias: o egoísmo. O ser 
humano, por sua natureza, nem é bom nem é ruim; apenas é 
egoísta. Prevalecer nele o “eu” afeta a tudo, e sem importar-se 
com nada, infunde egoísmo. Validar o “eu” através da ação, 
relacionando-se com esta mediante a associação e ao desejo de 
resultado induz continuidade a fome egoísta do próprio “eu”.

O mundo inteiro, iludido pela vontade e pelo desejo, 
clama por resolver o mistério de saber quem é o “eu”. Mas, 
estranhamente, ninguém se contenta com o simples mistério 
de “ser”. “Ser” é um ato tão normal e espontâneo que, na prá-
tica, se experimenta como um axioma. Se “é”, e ponto; nin-
guém o nega. Mas “ser” associado a algo, como por exemplo, 
“ser eu”, aprisiona e confunde a mente. Karma é aquilo que 
mantém a continuidade de “ser eu”. A meditação, ao contrá-
rio, nos situa na esfera de “Ser” associada a um “não-eu”.

A CONSEQUÊNCIA DO KARMA: SAMSARA

O conjunto das tendências kármicas físicas e mentais que 
tem ficado incompletas em uma vida retêm como permanente 
a uma atividade individualizante inclusive após a morte. 
O impulso destas tendências firmemente arraigadas vida 
após vida gera a necessidade de uma experiência posterior 
através das cinco envolturas ilusórias ou koshas, originando 
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uma nova vida individual. Denomina-se samsara a continua 
roda de mortes e posteriores renascimentos originados pelos 
inacabados karmas (samskaras)40 que formam o ápice egóico.

O ego é, portanto, um conjunto de estruturas mentais uni-
das karmicamente com base em um centro de associação. Esse 
centro de associação ou ponto focal é o que se denomina “eu”.

Denomina-se de samadhi a libertação das cadeias que 
vinculam o ego com sua continuidade mediante a identifica-
ção com a ação. Manter o tempo suficientemente em forma 
preserva o estado de liberdade originado pelo samadhi, aon-
de todo o karma se dilui, provoca a obtenção permanente do 
mais alto Estado de Consciência possível, no qual termina na 
liberação absoluta ou jivanmukti. 41

Portanto, libertar-se da roda do samsara implica na anu-
lação do impulso de integração que retêm estruturados aos 
diferentes koshas na forma de ser individual. Por isto, quem 
tem realizado o eterno estado de liberação no momento da 
morte dissolve não apenas o corpo físico em seus elementos 
primogênitos, mas também o etérico, o mental, o do conhe-
cimento e o de bem-aventurança42, ficando como único prin-
cípio ativo e eterno a Consciência Não-dual em forma de 
Sat-Chit-Ananda43. Este estado de liberação absoluta tem sido 
denominado de videnjanmukti.

A cessação do samsara e, por fim, a obtenção da ilumina-
ção44, retira os véus de maya, ou seja, a ilusão, a ignorância 

40  Samskaras ou sementes kármicas. São hábitos, tendências e condicionamentos 
mentais e físicos criados através da repetição constante vida após vida que, com o tem-
po, caracterizam e diferenciam cada um dos koshas e, por onde, a cada um dos indiví-
duos a respeito aos demais.

41  Individualidade liberada.
42  Ver nota 32.
43  Brahman ou o Absoluto Não-dual: Ser Consciência Felicidade Absolutas.
44  Termo similar ao de “Libertação Total” usado pelos sistemas de pensamento budistas.
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básica, que não é mais que a crença egóica que identifica o 
fato de ser e de existir como algo associado a um “eu” indi-
vidual e separado.

A ferramenta do conhecimento do Ser é com o que se 
conta para alcançar a liberação total. As diferentes modalida-
des de ação se diferenciam entre si na razão do nível de iden-
tificação do executante com a ação. Apenas diante do desen-
volvimento do próprio discernimento interior45 é capaz o ser 
humano de alcançar a liberdade total.

O conceito samsara é parte essencial das tradições orien-
tais. E apenas o ato de sua existência como conceito, acumu-
la por si próprio uma ética especial. Reconhecer que, ine-
xoravelmente, devemos voltar a viver em outro corpo que 
outorga uma expectativa de vida similar a aquela que entre-
laçamos mediante os próprios desejos, alegrias ou medos 
é francamente comovente. Apesar disto não ser assim, ou 
seja, embora o samsara exista somente como realidade teó-
rica e nunca prática, reconhecer uma posterior vida na qual 
nos veremos implicados por circunstâncias similares, pois 
os desejos seguem vivos e a vontade segue com suficiente 
ímpeto para correr atrás deles, nos levaria a ver o mundo 
de maneira diferente. Educados sob a consideração da exis-
tência do samsara, muitos atos que se supõe que se diluem 
através de uma confissão ou de um perdão póstumo seriam 
sem necessidade e sem nenhum valor.

 Assumir uma vida eterna depois da morte acumula 
poder a quem outorga esta concessão. Em troca, ser donos de 
nossa vida e promover um futuro esculpido por nossa pró-
pria intenção nos leva a controlar nossa própria existência. 
Quanto prejuízo se poderia evitar com o fato de reconhecer 
que o encadeamento as ações nos liga apenas pelo fato da 

45   Viveka ou discernimento metafísico.
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dor gerada por elas. Realmente a humanidade ganharia em 
harmonia e seriamos mais propenso a bondade e ao altruís-
mo se fossemos testemunhas obrigatórias de nossos próprios 
atos do passado.

Acreditar que podemos nos esconder mediante um 
ato como o suicídio, ou assumir que vamos a guerra justi-
ficados por sermos patriotas, seriam atitudes sem funda-
mento; a hipótese do conceito de samsara obriga a reprimir 
de maneira natural um conjunto de eventos que não pos-
suem razão de ser. A exploração do próximo se veria como 
um dano a si mesmo; a exploração e o desmatamento do 
planeta se veriam finalmente também como um dano a si 
mesmo. Quanto mudaria tudo se apenas assumíssemos, 
apesar de termos sidos errados, conceitos como samsara e 
karma. Nesta aceitação apenas haveria um grupo de perde-
dores: todos aqueles que, fundamentados em suas necessi-
dades egoístas, clamam por um mundo melhor desde que 
eles sejam os protagonistas.



TERCEIRA PARTE

A MEDITAÇÃO NA AÇÃO



O ETERNO PRESENTE

Se nos perguntássemos qual certeza prevalece a todo 
instante em nossa vida cotidiana, responderíamos de imedia-
to: o reconhecimento da existência do “eu”, a própria condi-
ção egóica.46 No entanto, quando detectamos continuamente 
nossa própria apreciação pessoal; será estável e contínua esta 
atividade egóica no indivíduo?

“Estabilidade” e “continuidade” nas certezas cotidianas 
são os elementos fundamentais sobre os quais se deve susten-
tar-se o equilíbrio mental e psíquico de qualquer ser huma-
no. Não há sentido em afirmar que o “eu”, que o ego é um 
ente real se não manifesta estas duas características. Desde a 
perspectiva ocidental, o sentido centrado na personalidade 
é a base da constituição psicológica e o eixo central desde o 
qual as demais condições mentais se estruturam. Certamente 
e obrigatoriamente, a atividade egóica se pressupõe sempre 
atuante e de adverte sempre presente. Um “eu” instável e 

46   Para a psicologia, possui referência o sujeito enquanto que se reconhece e toma 
consciência de sua unidade pessoal. Para a filosofia, se refere a série de atos e conteúdos 
conscientes, reconhecíveis por introspecção direta.

a meditaçãO 
na açãO

8
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descontínuo é incapaz de participar de elevadas virtudes, 
nem do prazer superior Não-dual. A descontinuidade poten-
cial de um “eu” levará necessariamente há um instante psi-
cológico próximo ao vazio, o que presumivelmente envolve 
a inexistência pessoal.

Temos aqui o maior paradoxo humano: o “eu”, por 
definição, o “eu” requer para poder existir manifestar con-
tinuidade e estabilidade em si mesmo; no entanto, desde as 
tradições orientais o “eu” não é nem um e nem outro; se o 
interpreta apenas como sendo um conceito que surge carente 
de identidade própria e cuja natureza é intermitente, isto é, 
existe por soma das circunstancias.

Feche os olhos e, de atenção ao seu mundo interior, note 
como percebe os pensamentos atrás de pensamentos. Agora, 
busque observar situando-se a si mesmo em um lugar virtual 
atrás da nuca e olhando para frente com interesse, tranqui-
lamente, atento aos pensamentos que aparecem. No caso de 
que consiga realizar, experimentará um imenso vazio que o 
envolve. Não sinta temor pelo oceano de silêncio que pos-
sa aparecer, nem pela ausência de limites que possa perce-
ber. Quando alcançar isto, apreciará que a sua vida interior 
flutua em um ilimitado e imensurável mar de obscuridade 
homogênea. Poderá ser testemunha de um imenso vazio de 
pensamentos que transcorre em um fundo completamente 
homogêneo. Ali notará que a evidência de ser você “alguém” 
toma uma nova direção. O sentido egóico não se expressa 
em função das lembranças, pois neste instante há ausência 
de pensamentos, apenas o exclusivo fato de testemunhar a 
negritude que o envolve. Resumidamente: a condição egóica 
tem sofrido uma transformação completamente inexplicável. 
Mas sem ainda alcançar permanecer neste mundo silencioso 
aonde se é o perceptor exclusivo da imensa abóbada carente 
de pensamentos que está diante de si, acabará notando em 
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algum momento que a testemunha da vacuidade se converte 
no próprio objeto de cognição. Esta maravilhosa e estranha 
situação o levará a ser testemunha de ver-se a si mesmo em 
todas as partes no que constitui sua própria visão interior. 
Não há um “alguém” em algum lugar, não há um “algo” fora 
de mim mesmo. Este “não-alguém” flui e se encontra incluí-
do em um “não-algo”. Você existe, mas não como geralmente 
se evidência quando pensa; agora faz parte de uma extensa 
gama de existência memorável de Consciência e carente de 
sentido de diferenciação. Devido a atividade continua e está-
vel própria da experiência Não-dual compreenderá, em razão 
da simplicidade da nova experiência interior, que realmente 
“você” é um agente carente de limite e sem partes. Por esta 
razão, e graças a experiência direta que prove o fato de ser 
conhecedor da própria faceta Não-dual, os orientais tem com-
preendido desde séculos que o “eu” é uma partícula que faz 
parte da cognição, mas de nenhuma maneira é seu eixo central.

Sobre que aspecto se baseia a filosofia e a psicologia a 
respeito da crença de um “eu” real, se não é desde uma pers-
pectiva de sua contínua aparência empírica? No entanto, 
evite qualquer sugestão ou axioma absurdo sobre a perene 
realidade do “eu” e busque por si mesmo indagar que tipo 
de existência emerge antes do próprio momento da apari-
ção de qualquer pensamento. Seja o observador consciente 
de sua própria capacidade de conhecer e lance-se em experi-
mentar seu mundo interior. Situe a atenção em estar simples-
mente “presente”.47 Não se esforce por ser ou por aparecer. 
Dilua toda a tensão. Permaneça livre de todo desejo e ape-
nas permita a Consciência ser participante de sua inerente 
natureza: conhecer. Agora, desde ali, conheça, conheça-se e 
sinta-se perplexo diante da ilimitada realidade em que vive. 

47  Tal como suas raízes o indicam, implica estar prévio ao ser individual.
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Verifique então, desde sua incomensurável experiência, essa 
sua ilimitada e não-diferenciada natureza. Poderá alcançar a 
satisfação, a vivida experiência Não-dual sempre e quando 
acerte em permanecer no “presente que acontece”. Fora do 
presente que acontece a percepção é apenas memória; o “eu” 
é apenas memória.

Os antigos orientais notaram que a experiência interior 
que extingue a aparição de pensamentos e cria a tão deseja-
da não-dualidade, coincide com o que podemos denominar 
de “presente”. O presente, muito além de interpretá-lo como 
sendo uma atividade temporal, implica em uma atitude cog-
nitiva de alerta, surpresa e novidade. O presente implica situ-
ar-se sem expectativa alguma e conhecer as coisas sendo, sem 
acionar a ele, nada de nossa colheita mental, e é um conceito 
muito importante do qual parte toda uma filosofia de vida. 
A experimentação de eventos presenciais implica na ausên-
cia de egoísmo quando os realiza; este sentido de “eu” não 
se aventura em aparecer sob a luz da Consciência quando o 
momento presente permanece como eixo central da cognição, 
sendo a única atividade que. Ao se experimentar continua-
mente, induz por sua vez a ausência continua de egoísmo.

O presente é um abismo no qual a percepção cai e se 
modifica. Como se experimenta o universo quando se perce-
be a continuidade do momento presente? O que ocorre com 
a atividade temporal associada ao passado, presente e futuro 
quando a Consciência flui na cognição dos “acontecimentos 
que se sucedem”?  O que ocorre ao espaço tridimensional 
quando lhe observamos imersos no momento presente? O 
que ocorre com o “eu” quando, este não existe no presente, 
fluindo este estado sem intervalos?

O presente é o ato de percepção mais autêntico que 
existe. Fluir no presente implica permanecer sempre atento. 
Observe suavemente ao seu redor; contate com a corrente 
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presencial em que se encontra imerso e note como a estabi-
lidade e a continuidade se mantém. Alcançar a destreza de 
fluir no momento presente pode lhe exigir anos. Saiba que, 
quando fluir nele, não se apresentará mentalmente a exis-
tência de um “eu”. Por isto, cada vez que você pensar que 
se encontra no momento presente saiba que não está, pois 
enquanto perdurar um “eu” a realidade não é presencial.

Com a habilidade adquirida por anos você poderá pas-
sar de um objeto a outro de sua proximidade e vivê-los como 
se fora a primeira vez que o conhece. Cada vez que o obser-
var aparecerão existindo novamente tal como se apresentou 
pela primeira vez. Notará a estranha tridimensionalidade 
dos objetos e o maravilhoso brilho que adquirem pelo fato 
de experimentá-los de forma viva e presencial. Por sua vez, 
saberá que o surgimento de um “eu” vai em paralelo com 
os pensamentos distantes aos momentos que acontecem. A 
intensidade própria dos objetos experimentados de maneira 
presencial desaparece quando o perceptor encontra-se imer-
so no jogo de pensar sem saber por que pensa, de sentir sem 
saber por que sente. Quando a mente se refugia na aparição 
desordenada da memória, o ser humano será vítima de suas 
próprias lembranças.

Se realmente se praticar o fluir no presente e é honesto 
com sua própria experiência, notará que, no mesmo instante 
em que aparece um pensamento o seu presente se dilui. E 
além, quando persistir o presente, poderá concluir a absoluta 
inexistência diferenciada de tempo, espaço e “eu”. Basta per-
manecer suficiente tempo na viva experiência do presente 
para testemunhar estas conclusões.

Aqui temos o que diferencia o passado, presente e futu-
ro: o “eu”. Desde o passado, o “eu” existe e opera como uma 
atividade exclusiva da memória. No presente não há presença 
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de “eu”. No futuro o “eu” é uma realidade completamente 
virtual sugerida por conformações evocatórias.

Igualmente a um filme de cinema que se movimenta 
com a atividade da superposição de quadros, este movimen-
to se assimila a nosso exemplo de tempo, e a cada quadro o 
“eu” que, pelo movimento próprio do filme, parece ser con-
tínuo. No passado, enquanto a cognição se vai apresentando, 
o tempo diferencia um “eu” atrás do outro que vai se suce-
dendo. No futuro, o tempo se acomoda a vontade do indiví-
duo; ali o tempo psicológico não é a causa, é consequência. O 
tempo passado e futuro aparecem ligados a alternância dos 
pensamentos, mas na continuidade do presente não existe 
percepção alguma da atividade sequencial temporal e não 
há sensação egóica.

No passado o espaço preenche a distância entre o “eu” 
e “ele”, entre o sujeito e o objeto, e se experimenta diferen-
te daquilo que diferencia. No presente, de forma distinta, o 
espaço se integra não-diferenciadamente ao objeto e sujeito e 
funde o “eu” ao “ele”, convertendo-os em uma massa homo-
gênea Não-dual. No futuro, o espaço é um ente virtual sem 
realidade própria.

O presente, tal como o notará, oferece uma circunstância 
real sem igual e possui uns atributos excepcionais. O presente, 
por exemplo, não vem para logo regressar, é completamente 
contínuo. Flui sem causa aparente arrastando uma capacidade 
de existência em forma estável a todas as coisas. O presente 
está em todas as partes sendo sempre o mesmo; sempre está 
sucedendo, mas devido a atividade mental egóica, que oferece 
de maneira inata um sentido de diferenciação, na mente ocorre 
o processo de diferenciação. A incursão de um “eu” no proces-
so cognitivo induz a aparente ruptura do fluir Não-dual e gera 
uma representação pessoal baseada na dualidade. A maneira 
de restringir e de corrigir este processo errôneo cognitivo é ter 
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uma correta cognição; é ser consciente de um momento pre-
sente sempre contínuo e carente de sentido egóico.

O presente “é” mas não pode ser definido como sendo 
“algo”; é um fluxo incessante de existência Não-dual aonde 
a Consciência sempre “sabe” e “sabe que sabe”. O presen-
te, entendido como uma capacidade espontânea de presença 
possui uma qualidade maravilhosa, e é o ato do saber, apenas 
opera quando se está nele; no passado apenas se pensa, se 
dúvida, mas não se conhece; para poder conhecer é necessá-
rio estabelecer-se momentaneamente no momento presente. 
Pensar e conhecer são duas coisas diferentes. No pensar há 
razão, movimento, atividade, duvida; no presente há saber, 
compreensão. Saber não é pensar. Pensar é emitir nome e for-
ma, isto é, relacionar atributos existentes na memória com os 
eventos que estão experimentando no presente, para encon-
trar uma síntese e realizar julgamentos dialéticos de valor.

Pergunte-se; Como veríamos o mundo e como seria o 
viver cotidiano se permanecêssemos constantemente no pre-
sente, enquanto executássemos toda a ação?

Quando um indivíduo opera sem o desejo de fruto da 
ação e, por sua vez, permanece no presente realizando-o, sua 
vontade intencionada morre e com ela o “eu” se dilui na per-
cepção. Quando isto sucede, quando a atenção se posiciona 
nos eventos a realizar sem que surja a condição egóica, o con-
junto de informação conhecido se reordena assumindo um 
dos três novos possíveis Estados de Consciência superiores: 
Observação, Concentração ou Meditação.

O PASSADO

A memória é a função mental que impede que um objeto 
experimentado seja esquecido. Enquanto a atenção se rela-
ciona com a memória permanecemos sumidos no passado. 
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Ali, na memória, evocamos os acontecimentos, e segundo 
o nível de identificação com o conteúdo recordado, pode-
-se observar inclusive a intensidade emocional com a que 
foram vividas as experiências agora recordadas. É possível 
vivenciar cada lembrança com a respectiva intensidade pra-
zerosa ou dolorosa, como cada uma delas fora vivida em 
seu momento passado. Normalmente, de uma recordação 
passamos a outra e assim sucessivamente, sem que exista 
necessariamente um controle, nem uma ordem na aparição 
consciente dos eventos internos. Cada cadeia de pensamen-
tos construída leva associada um “eu” que se adverte como 
possuidor e experimentador da experiência. O “eu” parece 
ser o mesmo pela simples razão de que evocamos grupos de 
lembranças similares. No entanto, cada “eu” que emerge em 
cada palavra, em cada lembrança, em cada cadeia de pensa-
mentos é diferente; se sucedem uns aos outros, semelhante a 
luminosidade do céu que é diferente a cada segundo que a 
observamos, mas em virtude de sua similitude não reconhe-
cemos esta alteração, exceto na noite quando o contraste é 
profundamente marcado entre a luminosidade e sua ausên-
cia. Assim é o “eu”, não é continuo, apenas sua presença se 
mostra associada a cada pensamento. De tanto pensar no 
mesmo, de tanto recordar as possíveis variações dos even-
tos mais lembrados, terminamos por acreditar que o “eu” é 
continuo e que os pensamentos giram a seu redor. Esta é a 
falácia, a crença de existir um “eu” contínuo, é a grande dife-
rença entre o pensamento ocidental e o oriental.

Em um delírio próprio da evocação incessante e descon-
trolada, se é possível saltar da infância para a adolescência, 
e dali para a juventude. Inclusive é viável repassar sucessos 
próximos e notar que o único que existe em comum a cada 
uma das experiências recordadas é um “eu”, mas cada um 
deles não é o mesmo “eu”. O “eu conceito” prevalece, mas 
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este não é algo, é apenas a sensação de propriedade sobre 
cada pensamento. Cada pensamento emitido possui um pro-
prietário, mas este dono morre quando morre o pensamento. 
A aparente continuidade do “eu” não é mais que a existência 
de hábitos similares criados por pensamentos similares.

O ser humano acredita que vive a vida e se sente alegre 
e inteligente ao realizá-la. No entanto, não nota que na maio-
ria das ocasiões apenas recorda uma e outra vez aquilo que 
em algum momento foi um momento presente. Passeia cons-
tantemente seu olhar pelo mundo e unicamente recorda os 
nomes, cores, formas, e atributos. Não presta atenção ao ato 
puro de estar comprometido e absorvido na percepção pre-
sencial. Acredita que vive e apenas se põe a recordar momen-
to após momento, a tal ponto que se posiciona no conhecido 
refrão: “todo o passado foi melhor”. É por isto que a rotina 
lhe angustia. Busca desesperadamente uma nova experiência 
que o arraste a permanecer, mesmo que seja apenas por um 
instante no momento presente, pois é neste o único momen-
to em que se sente liberado do pesado fardo de pensar. Ali, 
por um instante, se “é” sem limites; ali, por fim, não se sente 
obrigado a ser “alguém”, ali se é “não-algo”.

Pensar é permanecer prisioneiro na incessante e agi-
tada rede da memória. Ali, pensando sem descanso e sem 
controle algum, a informação previamente registrada sur-
ge na consciência, uma após outra. E apenas por pequenos 
momentos se podem dar coerência e linearidade ao proces-
so pensante mediante a síntese de um ato dialético coerente. 
Realmente, o problema não é pensar, o inconveniente resi-
de em fazê-lo sem o menor sentido de ordem, semelhante 
em dar braçadas sem se ter uma direção precisa quando se 
nada no mar, sem dirigir-se a costa ou a algum ponto de des-
canso. Pensar se descansa quando finalmente o julgamento 
sintético alcança construir-se completamente e chega a um 
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estado de segurança em forma de certeza. Mas uma mente 
com dúvidas, carente de certezas e imersa em um escolhido 
passado evocado sem controle, o leva a impetuosidade, ao 
esgotamento do corpo e da mente, ao stress e a enfermidade.

Busque permanecer no simples ato da cognição do 
momento presente, realizando uma observação limpa de seu 
entorno, sem incluir nada de si mesmo ao que acaba de conhe-
cer; evite todo julgamento. Observe qualquer apresentação 
de seu mundo externo: uma parede, o piso, uma nuvem, sua 
própria mão. Você sabe o que ocorre? O normal. Por mais que 
o deseje, e na melhor das possibilidades, poderá permanecer 
experimentando apenas por um par de segundos o evento 
escolhido, sem acrescentar-lhe algo de sua própria experiên-
cia. Se escolher a mão dirá mentalmente: “dedos”, “unhas”; 
se escolheu a parede, afirmará, por exemplo: “cor marfim”, 
“lisa,”, “quadro”, e assim sucessivamente. Sem querer você 
atribuirá “nomes” as formas presenciais que busca experi-
mentar ou atribuirá “formas” mentais as imagens sensoriais 
que possui dos objetos experimentados. Logo, após alguns 
momentos a parede ou a mão que buscava vivamente pre-
senciar passará a segundo plano. Cadeias de lembranças ou 
de emoções que tem a ver com sensações ou qualquer lem-
brança do passado inundará seu próprio mundo interior dan-
do valor e sentido de existência a um universo desordenado 
e carente de todo o momento presente. Agora se pergunte: 
Quem controla a mente? Quem controla o acesso e a saída 
de informação da memória? Ninguém; o “eu” brilha devi-
do a ausência de controle dos processos mentais; ele mesmo, 
o “eu”, é tão aleatório como qualquer um dos pensamentos 
dos quais é aparentemente uma testemunha. Assim, enquan-
to busca manter sua atenção fluindo em algum objeto esco-
lhido, notará que ela se desvia a qualquer um dos lugares 
entre os milhares possíveis que fazem parte de sua própria 
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memória. Por mais que se trate de evitá-lo, lhe será impossí-
vel fazê-lo, você sempre cairá pensando em um mundo que 
não foi o planejado.

A mente está acostumada com uma dinâmica amorfa, 
vaga e sem controle. O caótico hábito que sofre continuamen-
te o ser humano, de evocar sem razão alguma todo tipo de 
pensamentos, faz que grande parte de sua vida cotidiana se 
assemelhe a vivência de um reflexo noturno de sonho, mes-
mo quando ele permanece em vigília. O ser humano enquan-
to está em vigília, sonha, pois não existe em sua atividade 
mental um contato firme e contínuo com o momento presen-
te. Quando aparentemente somos conscientes de nós mesmos 
e daquilo que nos rodeia, não controlamos a mente. A memó-
ria atua por inércia e caminha em exclusivos sulcos marcados 
pelos hábitos e pelos condicionamentos mentais que se refor-
çam por uma incorreta educação. A mente vai de um lugar ao 
outro da memória, revivendo fantasmas e assustando-se com 
eles. Assim, recordar sucessos que alternativamente afloram 
sem controle, se converte em uma situação habitual e “nor-
mal” para quem sem controle algum de sua mente cria reali-
dades e lhe insufla esperanças, as dota de força que seu desejo 
de vida requer para subsistir; são como sonhos que se deseja 
a todo custo justificar e assumir como real. 

Quando a ação lhe surpreende ou é vivida como uma 
novidade, espontaneamente situa-se no presente e se conse-
gue assim, sentir-se momentaneamente vivo. O erro consis-
te em evocar um acontecimento, associá-lo a um presente e 
buscar fluir eternizando-se com ele. A arte de viver consiste 
em permitir que a ação surja em nossa esfera cognitiva, vivê-
-la intensamente e soltá-la, para que morra sem apego e sem 
o desejo de mantê-la mais além de sua necessária expectativa 
de vida. Logo, com o olhar colocado no novo presente que se 
aproxima, uma e outra vez experimenta-lo sob semelhantes 
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condições que o anterior, e com semelhante surpresa, e com 
idêntica sensação de novidade.

Variados sistemas de pensamento metafísicos e psicoló-
gicos em diversas culturas, tem denominado a esta atividade 
de fluir no presente como o “aqui e agora”. Permanecer no 
“aqui e agora” manifesta o maravilhoso Don de descobrir 
um universo aonde a estabilidade da cognição não se altera 
entre sujeito e o objeto, mas sim que, imerso na simultaneida-
de do tempo e a ubiquidade do espaço mental, nos permite 
descobrir a realidade da experiência Não-dual.

O FUTURO

O futuro é a maior falácia e implica na maior falta de 
confiança em si mesmo. O futuro é apenas uma esperança 
que se constrói sobre a própria insegurança do indivíduo. 
Não existe futuro algum, não há possibilidade de criá-lo, 
modificá-lo nem adequá-lo. Como modificar o rumo de uma 
flecha quando esta já foi separada da corda que a impulsio-
nou? O futuro se experimenta quando se apresenta em forma 
de momento presente; antes é apenas uma realidade virtual.

A soma dos encadeamentos kármicos é a razão de existir 
do futuro. Os vínculos da cadeia kármica são consequências 
das ações obrigadas e também pela inação.48 É a ausência de 
destreza na realização dos atos o que leva a criação de um 
futuro psicológico. A continuidade egóica é o resultado do 
karma e não ao contrário. O “eu” não nasce e produz ações; o 
“eu” é o fruto direto da ignorância essencial de não perceber-
-se a si mesmo como sendo o Real e Não-dual. O “eu” se 
parece a água, que muda de estado nos diferentes ciclos da 
chuva, evaporação e gelo que acontece nas estações do ano. 

48  Ver págs. 26 e 27, respectivamente.
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O karma é a silenciosa máquina que coloca em movimento a 
engrenagem da ação individual e a experiência dual, e sua 
força é tomada da vontade com a qual o indivíduo se esforça 
em buscar os resultados das ações.

Habitualmente pergunta-se, qual é o karma inicial res-
ponsável aos restantes futuros? O questionamento não pode 
ser convenientemente solucionado devido a que o resultado 
kármico é apenas aparente, tão aparente como a virtual rea-
lidade do sonho ou como a falsa crença de que uma corda 
observada a margem de um caminho parece ser uma serpen-
te. Assumir que os eventos duais são reais e existentes por si 
mesmo é um erro. Os eventos individuais existem por con-
sequências kármicas, mas a realidade kármica é apenas apa-
rente, advém de uma equivocada percepção da realidade, é 
maya, ilusão. Os eventos individuais, em essência, são simi-
lares aos variados eventos que existem quando se sonha, isto 
é, parecem ser reais quando há contato onírico, mas desapa-
recem ao despertar.

O futuro nasce no mesmo instante em que atuamos com 
o desejo de fruto e com um sentido egóico. A consolidação 
dos atos erroneamente realizados são as sementes do futu-
ro. No entanto, os hábitos e os condicionamentos psicológi-
cos, unidos a identidade hereditária, são quem convidam a 
adotar uma ou outra forma de ação. Finalmente, o futuro se 
encadeia completamente relacionado ao passado. O sentido 
egóico fratura a identidade passado-futuro e apresenta uma 
direção futura para a que transcorra o tempo. Ao retirar da 
cognição o sentido de “eu”, o fluxo temporal em direção ao 
futuro termina. O tempo termodinâmico49 segue seu curso, 
mas a representação mental que possui o indivíduo sobre o 

49  Corresponde ao tempo em direção da entropia, e possui relação com o transcor-
rer que rege os acontecimentos do universo.
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universo associado a esta direção futura se experimenta ago-
ra como sendo Não-dual.

Os conjuntos de experiências físicas, energéticas e men-
tais, junto com o ambiente social que o indivíduo experimen-
tará, são parte dessa interconexão do passado-futuro que 
encadeia o karma. Ao nascer, apenas uma parte das tendên-
cias kármicas é propenso a desenvolverem-se nos diferentes 
níveis que constituirá o ser humano. Os restantes eventos, 
que um dia será futuro e que o ser humano não pode atua-
lizar em razão das experiências já determinadas, se conver-
tem em uma fonte potencial de experiências não vividas em 
forma de samsara, que apenas podem ser dissolvidas com a 
experiência do samadhi, ou seja, com uma correta percepção 
da realidade, pois em essência elas são o resultado individu-
al gerado por agnana, ignorância.

Ao nascer, todo indivíduo possui uma soma de ten-
dências inatas que florescerão em oportunidade de lugar e 
tempo. Estas condições serão atualizadas sejam agradáveis 
ou não, pela vida mesma.  A errônea associação com a ação 
de qualquer atualização kármica leva o ator a identificar-se 
mediante o egoísmo e o desejo de fruto com a ação, criando 
assim uma latente sede de uma vida futura que irá engrossar 
a atividade potencial que já possui o samsara. O conjunto total 
de tendências inacabadas que formam a existência do samsa-
ra se denomina sanchita karma; ao conjunto de experiências 
latentes que se atualizarão ao longo da vida se denomina de 
prarabda karma, e as ações realizadas erroneamente em virtu-
de da presença egóica se denomina agamí karma, circunstância 
que finalmente passa a engrossar a bolsa de sanchita karma.

Seguramente alguma vez você já viu a gravação de algu-
ma competição esportiva, por exemplo, a uma partida de 
futebol. Note que, quando não se tem claridade do resultado 
final, ver este resultado adiado lhe faz sentir com a mesma 
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intensidade de experimentá-lo direto. Não saber o futuro 
resultado o leva a observar o passado com a mesma inten-
sidade. O futuro se romperia aos pedaços se o experimen-
tássemos simultaneamente no instante presente, tal como se 
romperia a intensidade da competição quando alguém nos 
comenta o resultado do jogo. Por isto, esta especial forma de 
experimentar a realidade denominada de “não-dualidade” 
permite romper o sentido temporal de passado-futuro que 
apenas o “eu” é experto em experimentar, e situa a experiên-
cia do acontecer humano em uma ordem onde os três tempos 
se aprumam simultaneamente. Mesmo parecendo estranho 
de arrepiar um pouco os cabelos, a experiência meditativa 
se aventura na estruturação de um universo fantástico, sem-
pre contínuo e maravilhoso, sempre permanente sob a luz de 
quem o conhece: o mesmo universo.

De igual maneira, o prarabda karma é imutável. A liber-
dade do indivíduo não está em modificar ou em criar um 
novo futuro, não. Sua liberdade está em identificar-se ou 
não com os acontecimentos que surgem a cada momento em 
sua vida. Aceitar ou lutar contra eles implica na diferença 
entre karma e dharma.

Assim, que necessidade há em projetar os próprios 
acontecimentos, quando cada momento no presente se pode 
viver intensamente e com coerência?

Não existe um só instante de futuro independente de 
um passado próximo ou distante. É impossível se criar um 
futuro acomodado a nossas próprias necessidades pessoais, 
pois o resultado da ação não é independente da causa que 
a gerou. A natureza da consequência não pode ser diferen-
te da natureza da causa que a engendra. Basta apenas que, 
no sujeito exista uma identificação com a ação que se realiza 
para que a ação se transforme em um ato potencial de futuro.
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O ser humano vive no gigantesco mundo das conse-
quências de seus próprios atos e acredita que os resultados 
de suas obras apareceram aleatoriamente em um futuro pró-
ximo, mas incerto. Nada é mais falso. O futuro é um ente vir-
tual que aparece por si mesmo. Há quem talvez indague a 
respeito do aterrador absurdo de não poder se criar o futuro 
que alcance o fortalecimento dos próprios desejos e metas. 
No entanto, porque tentar buscar a própria felicidade em um 
ato potencial futuro e não na maravilhosa experiência da ação 
realizada em um perfeito estado de presente interior? Com-
preenda que, não existem ações “felizes”. É a vivencia da ação 
o que determina a tendência a felicidade, dependendo da 
identificação que ocorra entre ator e ação. O que para alguns 
é um resultado agradável, para outros não é. O presente, por 
si mesmo, apresenta-se como felicidade. Basta fluir nele para 
notar que qualquer ação, seja qual seja, realizada em seu pró-
prio entorno, inunda o ato com sua própria presença.

Temos aqui, pois o quid da questão: o truque da vida não 
consiste em fazer as ações em fonte de felicidade, mas sim, 
em realizar qualquer ato desde o lugar gerador da própria 
felicidade: ou seja, o presente.



 

QUARTA PARTE

AS DIVERSAS MODALIDADES 
DO “EU”



aS diVerSaS 
mOdalidadeS dO “eu”

8

A VACUIDADE DO EGO, A VACUIDADE DO EU

A cultura ocidental assume que o “eu” é “algo” qualita-
tivo que centraliza a experiência e absorve conhecimento. É 
inegável a sensação própria de ser um ente individual, pois 
temos a percepção direta dele. No entanto, buscar definir a 
exatidão da individualidade nos aventura em laboriosas res-
postas que vão desde o mundano até o divino.

Todos os cientistas até a atualidade vêm buscando des-
mascarar o “eu”, isola-lo para defini-lo corretamente. A bus-
ca do “eu” se parece a indagação que os físicos realizaram 
faz há mais de um século com o “éter”, uma desconhecida 
substancia que se acreditava que seria o meio de propaga-
ção da luz. Todo tipo de experimentos foram realizados com 
o fim de encontrar a direção do movimento do éter. Todos 
fracassaram. No final Einstein sugeriu o mais inteligente: o 
éter não existe. A inexistência do éter, somada ao fato de que 
a velocidade da luz é constante em qualquer sistema iner-
cial de referência, ajudou na fratura da física clássica e assim 
nasceria a mecânica quântica. Algo semelhante ocorre com o 
“eu”. Busca-se a todo custo localizar sua residência cerebral, 
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com o fim de detectar seus costumes e poder assim conhecê-
-la adequadamente. Conhecer a morada do “eu” permitirá 
trabalhar sobre ele sem intermediário algum; conhecê-lo 
diretamente implicará um maior controle sobre sua natu-
reza. Diferentemente do éter, que era uma ideia sugerida, o 
“eu” parece ser uma atividade tão evidente, que parece ser 
impossível abandona-la. No entanto, abandonar a ideia da 
existência de um “eu” dependente dele mesmo é um fato 
abertamente aceito pelas grandes tradições orientais.

O sentido de “eu” possui uma fascinação especial, pois 
parece ser uma atividade continua. Essa continuidade é a 
base para que a psicologia, a psiquiatria e a filosofia susten-
tem grande parte de sua estrutura teórica. Apresentam como 
base que a Consciência é uma atividade interconectada ao 
“eu”, devido a inclinação da disposição da cognição não pode 
apresentar-se sem a presença de um indivíduo consciente. 
Ao contrário, para o Vedanta e demais sistemas metafísicos 
orientais, o “eu” é uma atividade a mais da mente, igualmen-
te que, por exemplo, a memória, cuja função essencial é dar 
sentido de propriedade a cognição. A cognição em si mesma 
é independente do sentido egóico, mas segundo o Estado de 
Consciência em que opere a mente, o “eu” pode parecer um 
agente consciente e interdependente de si mesmo.

Sabemos, por exemplo, que somos, mas não sabemos 
o que somos. Sabemos que percebemos o mundo, mas não 
sabemos com certeza de qual parte de nós mesmos percebe-
mos o mundo. Detectamos uma apreciação constante de ser 
um “eu”, mas o pensamento de “eu” é impossível de man-
ter constantemente. Imagine o mar de dúvidas que existe 
sobre a nossa natureza mental, se tem buscado sob todos os 
meios e a todo custo, se criar bases suficientemente solidas 
para validar nossa atividade egoística, inclusive ao ponto de 
abrir mão e converter a celebre afirmação cartesiana em um 
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axioma imprescindível: “penso logo existo”. Entende-se, 
naturalmente, que a validade da vida individual se reco-
nhece desde a apresentação de que existe um sujeito dife-
rente dos objetos que ele conhece. Aparentemente, buscar 
modelar uma sociedade com base na inexistência do ego 
implicaria para a quase totalidade das pessoas em um caos 
superior ao já existente.

Compreenda que, o Vedanta em nenhum momento nega 
a evidencia velada da existência egóica, apenas não compar-
tilha com a avidez com a qual outros sistemas filosóficos ou 
psicológicos se esforçam em outorgar ao ato consciente uma 
realidade que emana dele mesmo. Para o Vedanta, o indiví-
duo e seu “eu” psíquico ou filosófico50 não existem por si 
mesmo, nem independentes de Brahman ou Ser Absoluto. 
No caleidoscópio dos cinco Estados de Consciência que ana-
lisa o Vedanta existem modalidades cognitivas onde o “eu” 
assume o rol momentâneo de entidade consciente, mas se 
deve esclarecer que nestes estados cognitivos o “eu” é inde-
cifrável, completamente momentâneo, e não passa de uma 
atividade a mais do funcionamento mental. Nos estados de 
cognição estáveis, aqueles que têm relação com a experiência 
Não-dual, se é possível experimentar que o próprio universo 
junto com as diversas atividades que operam na mente, assu-
me uma natureza Não-dual.

O Vedanta aceita como validos e integra em sua própria 
dinâmica epistemológica grande parte dos postulados oci-
dentais, igualmente com o raya yoga hindu. O raya yoga busca 
dar unicidade de apreciação teórica e pratica aos diversos pro-
cessos mentais. Ele defende a existência de quatro diferentes 

50  Consideramos como “eu” filosófico a atividade denominada de sujeito. Ao “eu” 
como condição psicológica individual, lhe denominamos de ego. O “eu” como unidade 
existente lhe definimos como indivíduo. Ao “eu” como ente conhecedor desde a pers-
pectiva epistêmica lhe denominamos também de sujeito.
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Estados de Consciência nos quais o sujeito pode representar 
e experimentar o mundo; similar como as possibilidades de 
se poder analisar a água em seus três estados físicos: liquido, 
solido e gasoso. Estes quatro Estados de Consciência diferem 
essencialmente na maneira em que os constitutivos mentais 
se apresentam e são eles:

Pratiahara: Estado de cognição interior aonde o indiví-
duo desconecta voluntariamente os cinco órgãos dos sentidos 
dos objetos externos de sensação. A atividade de desconexão 
sensória, somada ao ato de atenção ao acontecimento interior, 
isola o perceptor de qualquer potencial pensamento. O percep-
tor se converte então em uma testemunha do próprio silencio 
mental. Geralmente esta atividade denomina-se neste presen-
te livro como sendo “Estado de Consciência de Observação”.

Dharana: Estado de cognição onde, já estando desco-
nectado completamente do mundo externo e internalizada 
a atenção no mundo interior, a testemunha da cognição se 
converte no único objeto de seu próprio testemunho. Isto 
é, a testemunha que previamente detectava a ausência de 
pensamentos, agora se converte em objeto de testemunho 
de si mesmo. Esta atividade geralmente denomina-se de 
“Estado de Consciência de Concentração” e é, em essência, 
de natureza Não-dual. A Concentração Vedanta não deve ser 
confundida com a concentração psicológica, cuja natureza é 
enfocar a atenção em uma atividade mental especifica.

Dhyana: Estado de cognição onde todos os potenciais 
objetos e sujeitos existentes se apresentam simultâneos no 
tempo e ubíquo no espaço interior de percepção. É a expe-
riência Não-dual por excelência e denominar-se geralmente 
como “Estado de Consciência de Meditação”.

Samadhi: Estado de cognição em que geralmente se 
resume finalmente a Meditação quando tudo o existente pos-
sui como agente de cognição o mesmo universo conhecido. 
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Reconhece-se como sendo o estado de cognição superior por 
excelência, além dele nada mais existe. É o mais alto estado 
de não-dualidade que se pode experimentar. Deve-se com-
preender que o máximo do ato meditativo é o samadhi.

Estes quatro estados, pratiahara, dharana, dhyana e sama-
dhi, representam três das cinco possibilidades de cognição 
existentes em um ser humano. O sentido de individualidade, 
de diferenciação objeto-sujeito, ocorre ainda em pratiahara. 
Os demais estados Concentração e Meditação correspondem 
a estados não-duais. O samadhi se classifica dentro da própria 
Meditação, pois é apenas sua atividade final e mais elevada. 
Os outros dois Estados de Consciência duais são o de pensa-
mento e o de sonho.51

“DENTRO E FORA” DE SI

Quando o indivíduo interpreta a realidade que expe-
rimenta se encontra necessariamente com dois mundos: o 
mundo dos objetos materiais que os cinco sentidos locali-
zam associados ao mundo externo e aquele que se localiza 
como o mundo interno e que se detecta idealmente graças 
as funções próprias da mente. A experiência do mundo 
interior a definiremos como sendo “dentro”; as do mundo 
externo como sendo “fora”.

Estes dois mundos, o interno e o externo, estão forma-
dos por inumeráveis e infinitos eventos. A soma dos obje-
tos ideais e dos reais–denominados “reais” em filosofia, pois 
dependem de si próprios e não do observador, estes formam 
o universo de nossa percepção. Para o Vedanta a fronteira de 
ambos os mundos é a atividade sensorial, os cinco sentidos 

51  Os cinco Estados de Consciência têm sidos descritos de forma profunda nos livros 
posteriores de Sesha, La Paradoja Divina, Los Campos de Cognición e Vedanta Advaita.
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físicos. Assim então, quando algum dos cinco sentidos está 
conectado, somos testemunhas do mundo externo, ou seja, 
nos encontramos “fora”, igualmente, quando os cinco sen-
tidos estão momentaneamente desconectados nos situamos 
no mundo interior, “dentro”.

“Dentro” e “Fora” são os mundos que temos em nossas 
mãos para conhecer e neles é que podemos atuar. Relacio-
narmos com o mundo externo, estando “fora”, nos permite 
atuar nele e caminhar, comer e colocar-nos em contato com 
o mundo material ao nosso redor. Também, ao situarmo-nos 
no mundo interno, “dentro”, nos permite atuar mentalmen-
te, ou seja, pensar e usar qualquer de todas as funções men-
tais disponíveis.

Passamos alternativamente de dentro para fora. A vezes 
de maneira muito veloz; outras se apresentam intermitências 
maiores, como ocorre quando dormimos. Na vigília usual-
mente sempre nos situamos momentaneamente no mundo 
externo, pensá-lo e saltar a outro objeto também externo ou 
interno. Sempre saltamos alternativa e sequencialmente de 
um objeto a outro dos mundos interno ou externo, jamais 
simultaneamente entre qualquer dos mundos que se nos é 
possível experimentar.

“ForA”

Quando sua atenção se projeta aos objetos do mundo 
externo, você se encontra “fora”. Para estar fora é necessário 
projetar-se da zona física do próprio observador e dirigir-
-se ao objeto externo. Imagine-se que quando caminha, um 
pequeno e muito valioso objeto que tinha em suas mãos cai 
ao solo; imediatamente sua atenção se projeta para a super-
fície do solo aonde se presume ter caído o objeto de valor. 
Neste instante sua atenção não fica nos olhos nem em suas 
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orbitas; tampouco a atenção, enquanto busca intensamente, se 
deposita em sua cabeça ou em qualquer parte interior de seu 
corpo. A atenção se projeta para fora e busca permanecer ali.

Para situar-se fora, a atenção deve depositar-se no objeto 
externo que produz a informação que desejamos conhecer; 
se o objeto possui forma e cor, então devemos catapultar a 
atenção no sentido que se identifique estas características 
visuais, no caso de que o objeto seja um som, a atenção não 
pode ficar no ouvido, mas sim, em lançar-se ao lugar onde 
nasce a vibração; se o objeto é olfativo, não se deve colocar 
a atenção no nariz, mas sim, na zona aonde o odor apare-
ce; se  a informação externa a se detectar é parte do paladar, 
a atenção deverá estar localizada no sabor que produz na 
boca, mas não deve associar-se a língua, dentes ou paladar. 
No Caso do tato é muito mais fácil; o tato não requer deslo-
camento da atenção, pois situar-nos na pele não requer um 
movimento da atenção para nenhuma zona física mais além 
do próprio corpo, os sentidos mais difíceis de situar são a 
vista e o ouvido; o mais fácil é o tato.

Também ajuda a situar-nos fora, experimentar os obje-
tos externos como sendo uma novidade, com assombro. 
Note como a experiência de conhecer um novo lugar dota 
de uma incomum projeção de sua atenção sobre os novos 
conteúdos. A ideia é permanecer sempre fora em todo 
momento e lugar enquanto os sentidos estiverem ativos. A 
surpresa nos leva a projetar-nos aos objetos que nos surpre-
ende e permite que a atenção salte da fronteira sensória e se 
pouse nos objetos externos.

Situar a atenção fora leva a que os objetos predominem 
sobre o sujeito, a tal ponto que perseverar sobre esta expe-
riência externa levará necessariamente a inibir a presença 
egóica quando se realiza a ação. O grande segredo da pratica 
meditativa externa radica em que o “eu” não se apresenta 
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como uma parte integrante da cognição quando a atenção se 
deposita permanentemente e com intensidade fora.

Comprove ao observar a qualquer objeto próximo de 
você. Busque detalhar com a vista os múltiplos matizes de 
sua forma e cor. Sustente a visão em cada pequeno detalhe 
do objeto, detalhando-o o suficiente para não perder qual-
quer característica dele. Busque fazer o maior tempo possí-
vel. Com o transcorrer de um par de minutos, com a atenção 
catapultada ao objeto e permanecendo fora, experimentará 
por instantes a própria ausência de si mesmo, a ausência 
do “eu” enquanto se realiza a ação de observar através dos 
olhos. Estar fora com a atenção mergulhada no objeto de 
sensação promove a ausência de sentido de distanciamento 
físico entre o perceptor e o percebido52. Quando conseguir 
atender ao objeto visual com tal intensidade que possa rom-
per a sensação física da distância entre ele (objeto) e você, 
notará que não existe um sentido de ser observador. O sujei-
to desaparecerá como ente ativo neste processo cognitivo. A 
ausência de “eu” na cognição é definida pelo Vedanta como o 
primeiro estado de momento presente dos três estados pos-
síveis. A este primeiro nível de presencialidade que apresen-
ta um novo estado de cognição se denomina de Observação 
externa, ou pratiahara.

Esta circunstância de ausência de “eu” é uma experiência 
mais frequente do que você imagina. Ocorre espontaneamente 
enquanto se lê um interessante livro, enquanto está absorvido 
realizando qualquer esporte, enquanto trabalha concentrado 
em seu escritório ou oficina ou enquanto conduz seu carro. 

52  Nos restantes livros escritos por Sesha se utilizará o conceito “totalizar” como 
sendo a atividade cognitiva que impulsiona o desaparecimento da distância entre quem 
conhece e os objetos externos conhecidos. Isto ocorre quando a atenção se mantém de 
forma continua pelos sentidos, em qualquer uma das características dos objetos exter-
nos do mundo. 
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São centenas as ações que realiza sem a presença egóica. 
Todas elas são parte do Estado de Consciência denominado 
de Observação externa, cuja maior característica é a ausên-
cia momentânea de sentido de “eu” na cognição enquanto 
se realiza a ação. Existem, além da Observação, dois Estados 
de Consciência adicionais que, graças a permanência no pre-
sente, afloram de maneira espontânea: a Concentração e a 
Meditação, ambos com características Não-dual.

A meditação na ação ou karma yoga, tem a ver exclusi-
vamente com a percepção do mundo desde fora, quando a 
atenção se projeta aos objetos de sensação. O karma yoga se 
converte no mecanismo correto que conduz a se realizar a 
atividade no mundo, qualquer que seja esta.

“dentro”

Por sua vez, quando a atenção se projeta aos objetos 
internos, aos pensamentos, você se encontra “dentro”. Para 
estar dentro é necessário projetar-se para a zona do próprio 
observador, e para alcançá-lo é fundamental que os cinco sen-
tidos estejam desconectados. O mundo interior emerge com a 
intensa atividade que nele reside quando se apresenta a des-
conexão sensória. Enquanto os sentidos estão conectados se 
está “fora”, quando eles se desconectam a atenção se deposita 
no interior, então nos situamos imediatamente “dentro”.

Busque colocar seu corpo em uma posição cômoda que 
lhe permita ficar por alguns minutos sem que apareçam os 
incômodos físicos. Dirija sua atenção a espera de pensamen-
tos. Inicialmente, e devido ao habito de experimentar senso-
rialmente o mundo externo, irá de dentro para fora intermiten-
temente. Passará de pensamentos e emoções aos incômodos 
ruídos externos ou ao jogo de luzes e sombras que se mostram 
através das pálpebras. Ciclicamente passará de um sentido 
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externo a outro. A medida que passam os minutos, as sen-
sações externas momentaneamente desapareceram, e diante 
da perda do mundo externo, os pensamentos que fazem par-
te do mundo interno começam a aparecer com mais intensi-
dade. Vagará de fora para dentro e vice-versa sem controle 
algum. No entanto, se você consegue adotar a atitude correta 
interior e pousar sua atenção sem esforço no mundo interior 
a espera da aparição de pensamentos, poderá notar certa dis-
tância e um tipo de tranquilidade mental especial. Este silên-
cio é o resultado de pousar a atenção eminentemente em se 
saber que observa e não em submergir-se e identificar-se com 
os pensamentos que nascem em seu interior.

Enquanto a atenção no mundo interior permanece em 
quem observa, quando os sentidos momentaneamente se 
desconectam, então nos encontramos dentro. “Dentro” 
implica a aparição de nosso mundo interior. Imagine-se que 
buscar recordar algo muito importante que você esqueceu; 
para enfatizar o lembrar–se, feche os olhos e busque ir ao 
seu interior. A busca do objeto não recordado o faz manter 
em uma momentânea absorção em si mesmo. Esta absorção 
impede que apareçam pensamentos ou emoções sem impor-
tância. Busque se mantiver a espera para que o objeto esque-
cido surja na Consciência; mantenha sua atenção em si mes-
mo. Se conseguir realiza-lo, sem que a atenção de deslize aos 
sentidos, e dali aos objetos externos você notará que, quando 
a atenção está na própria esfera interior, não existe pensa-
mento algum que surja a esfera consciente.

A ausência de pensamentos leva a apreciação interior 
de um universo vazio. De um vazio de pensamentos. Se 
você consegue se manter sem esforço algum nesta atitude 
interior, notará que rapidamente o mundo externo tende 
a desaparecer e que o vazio interior cobra uma intensida-
de excepcional. Ser experimentador continuo da própria 
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ausência de pensamentos foi denominado pela tradição 
oriental como “observação interna” ou pratiahara

Estar “dentro” com a atenção focada na espera de pensa-
mentos promove a ausência de objetos mentais e, portanto a 
prevalência como sendo um observador, ou seja, existe cada 
vez uma maior distância entre o observador e os potenciais 
objetos mentais existentes no mundo interior53.

No caso de se alcançar a permanência no estado de 
Observação interior, apareceram por si mesma os novos Esta-
dos de Consciência: a Concentração e a Meditação interiores. 
Estes Estados de Consciência correspondem aos três níveis 
de momento presente com os quais se é possível conhecer 
também o mundo interior. Sabendo que a Observação ainda 
é uma experiência dual, mas a Concentração e a Meditação 
são experiências não-duais.

A fronteira que diferencia “dentro” de “fora” são os cin-
co sentidos físicos. Enquanto os sentidos participarem como 
parte ativa da cognição, sempre estaremos “fora”. Estar 
“fora” no momento presente implica na dissolução momen-
tânea do sentido de apropriação da experiência, ou seja, a 
momentânea ausência de um “eu”. Por sua vez, quando os 
sentidos se desconectam e não são mais partes integrantes 
da cognição, estaremos “dentro”. Ali, “dentro”, os objetos 
mentais tendem a desaparecer, e aparece um novo ente, com 
a capacidade de testemunhar o mundo interior e que não 
requer mais dos objetos mentais para existir.

53  Nos livros restantes de Sesha, denomina-se “particularizar” o ato cognitivo que 
devido a que a atenção se adverte contundentemente como observadora, impede aos 
objetos mentais de aparecerem na esfera de cognição, ou seja, cada vez se apresenta 
uma maior ruptura, “fracionamento” no mundo interior entre conhecedor e conhecido.
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OS CINCO ESTADOS DE CONSCIÊNCIA

A informação que constitui o mundo se transforma, mas 
jamais se desfaz. A evolução dos objetos não implica na perda 
da informação neles. A informação histórica que os compõe 
segue existindo nos objetos e podemos interpreta-los cons-
cientemente de cinco maneiras possíveis sem que os objetos 
mudem; o que muda é a interpretação mental que temos da 
informação que constitui os objetos.

A realidade que forma o universo inteiro, interno ou 
externo, pode advertir-se e interpretar-se conscientemente 
de cinco formas diversas, sem que na realidade ela mesma se 
altere. O que muda é a interpretação mental que deles temos, 
devido ao Estado de Consciência pelo qual se molde a nossa 
interpretação. Existem para o Vedanta cinco Estados possíveis 
de Consciência, por onde se é possível advertir e interpretar 
a realidade do mundo. Nenhum deles é melhor que o outro; 
no entanto alguns deles, por sua própria natureza, infringem 
ao ente um maior sentido de conflito psicológico e o obriga 
a permanecer na flutuação mental que o leva ao extremo do 
prazer e também a extrema dor.

Enquanto no Oriente se analisa os cinco Estados de Cons-
ciência, no Ocidente apenas identifica-se dois estados: sonho e 
vigília. A análise oriental da mente abrange realidades e inter-
pretações que nunca o Ocidente vislumbrou. O Ocidente tem 
desenvolvido desde o ponto de vista cientifico uma descrição 
portentosa de sua peculiar interpretação da mente dual. Os 
avanços científicos ocidentais em neurociência e em outras 
disciplinas, não possuem comparação na cultura oriental.

O Oriente tem se especializado na busca de um fundo 
metafísico. Interpretamos a própria cognição em função des-
ta busca. As culturas orientais não desmembram as ilhas do 
saber, como fazem a psicologia, física e filosofia, mas sim, 
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busca-se agrupa-las mediante uma experiência que explique 
sua unicidade. Se é possível apresentar esta unicidade, gra-
ças a análise dos estados superiores de cognição. Os estados 
superiores de cognição possuem a característica da experi-
ência Não–dual, diferentemente dos estados duais de cogni-
ção, onde o sujeito e o objeto se apresentam como realidades 
independentes.

As culturas orientais tem buscado usar a interpretação 
mental da ação cotidiana para promover um modelo Não-
-dual da realidade; assim, aproveitando que o ser humano 
é um ente eminentemente prático, se busca através da ação 
instaurar um modelo de realidade que estabeleça a expe-
riência Não-Dual como o eixo fundamental de sua descri-
ção, entendendo a não-dualidade como sendo aquela expe-
riência cognitiva aonde o observador e observado existem 
simultaneamente.

PrImeIro estAdo: sonHo

Este Estado de Consciência é o mais primário e mutan-
te dos cinco existentes. Enquanto acontece a experiência do 
sonho, a mente do sonhador de desdobrar em duas partes: 
objeto e sujeito, assumindo cada uma delas uma condição 
claramente diferenciadora. No estado do sonho existem 
sujeito e objeto, cada um deles com sentido de Consciência 
individual e independente. Todo o universo criado, formado 
de incontáveis objetos e sujeitos assume sentido de realida-
de. Então, quando se sonha, o sonho é real.

O “eu” gerado em sonho é o mais caótico das diversas 
testemunhas que nascem nos cinco Estados de Consciência. 
O sentido de “eu” se modifica sem controle algum e se for-
jam mutantes personalidades no relacionamento entre si; 
isto faz com que o sonho seja uma realidade profundamente 
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variável e pouco estável, mas com a aparência de realidade 
quando vivenciado.

Nenhum “eu” forjado em qualquer sonho pode enca-
dear-se as consequências de seus próprios atos, pois quem 
executa a ação e a própria consequência não são separados 
do sonhador, nem independentes entre si. Por esta razão, no 
estado onírico não se produz karma. E graças a ausência de 
karma no estado onírico que na noite seguinte não nos vemos 
obrigados a continuar o sonho no lugar aonde finalizou 
ao despertar. Se existisse um condicionamento kármico no 
sonho, deveria haver uma estrita condição de causa e efeito 
em cada um dos resultados; por isto, os eventos deveriam 
manter necessariamente uma sequencialidade cada vez que 
o sonho surgisse. Evidentemente, não é assim; tanto que 
o “eu” como as experiências oníricas aparecem sem uma 
ordem previamente estabelecida, dando lugar a uma experi-
ência real, mas profundamente instável.

segundo estAdo: PensAmento

A característica fundamental deste Estado de Consci-
ência é que os eventos que ali acontecem são inteiramente 
causais, todos estão governados pelas leis da física. A lei 
kármica de causa e efeito prima sobre qualquer outra. Todo 
evento é consequência de um evento prévio. Não podemos 
estudar um evento independente de seu entorno, pois as infi-
nitas variáveis que formam a realidade se entre mesclam em 
algum lugar do tempo e do espaço.

No estado de pensamento, o objeto se diferencia clara-
mente do sujeito. É um estado dual, onde o observador e 
observado parecem evoluir a partir de um fundo que se per-
de no começo dos tempos. Tanto o sonho como o pensamen-
to são realidades que a mente interpreta de maneira dual.
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No pensamento, semelhante aos demais Estados de 
Consciência, o valor a que atribuímos sob a interpretação 
de nossa cognição é de que ela é totalmente real. Sem nos 
importar o que interpretamos mentalmente do mundo ou de 
nós mesmos, esta apreciação assume sempre um sentido de 
realidade. O estado de Pensamento é real enquanto o experi-
menta e, semelhante ao Sonho, desaparece quando qualquer 
um dos restantes estados toma o lugar de presença na esfera 
da consciência. Esta condição de excessiva instabilidade de 
tudo o que ali se conhece faz do Pensamento e do Sonho rea-
lidades inteiramente momentâneas e instáveis.

Outra característica fundamental do estado de Pensa-
mento é a aparição do sentido causal de apropriação, da pre-
sença do “eu” e cada pensamento que se realiza, em cada 
interpretação que fazemos do mundo. O “eu” é o pensamen-
to mais comum que existe. Qualquer atividade mental vem 
associada a partícula “eu”. A apropriação ou sentido de liga-
ção da ação encobre a cognição, semelhante ao pó que cobre 
por inteiro os objetos de uma casa desabitada por anos. Nes-
te estado, o “eu” navega por onde desejar é o rei da cognição. 
O fortalecimento do “eu”, na forma de egoísmo, se converte 
no pilar fundamental da atividade mental humana.  

Os hábitos mentais, os condicionamentos assumem 
papeis sociais e hereditários, são a base da formação da 
memória. A memória se estrutura por estratos baseados no 
reforço que impõe o pensar neles continuamente. O “eu” 
assume o papel de proprietário dos hábitos mais frequentes e, 
vestidos com esta roupagem assume a crença de identificar-se 
com eles, semelhante a um cristal transparente que se torna 
colorido devido aos tons que transparece sua natureza. De tal 
maneira que, por exemplo, aparecem na esfera mental pen-
samentos relacionados com fatídicos resultados, a tristeza se 
apodera imediatamente do sujeito convidando-o (ou melhor 
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obrigando-o) a envolver-se e converter-se em um ente tris-
te. Mas, tome um exemplo ao contrário, aonde são evocados 
acontecimentos de felicidade, a alegria tinge com seu próprio 
esplendor e prazer o sujeito. Por sua vez, a mesma inércia 
mental leva continuamente a que a mente não identifique dis-
tância entre si mesma e as lembranças sugeridas. Isto leva a 
que o indivíduo acabe convertendo-se em um ente prisioneiro 
de suas próprias lembranças e que, momento após momento 
os pensamentos invadem sem descanso sua esfera de cogni-
ção. No final, quem assim vive acredita que sua vida se tinge 
fundamentalmente de suas lembranças, passa dia após dia, 
ano após ano sonhando o vivido ou projetando o negado pela 
vida. É tão agitada e incontrolada a atividade mental que psi-
cologicamente somos apenas os hábitos que geralmente mais 
frequentemente na consciência pessoal. Dependendo de quais 
são os pensamentos ou hábitos que normalmente surgem na 
esfera cognitiva, assim é o indivíduo.

Este é o mundo onde os seres humanos nascem e onde 
finalmente fecham os olhos ao expirar seu último alento. Jamais 
durante a vida, a grande maioria possui a ocasião de experi-
mentar outros estados de cognição mais estáveis. Cada um se 
observa como sendo uma formação criada passo a passo no 
tempo e no espaço. O imediatismo da experiência, a mudança 
incessante que sofre o mundo diante da evidencia de sua ins-
tabilidade, faz que todo ser humano sofra pelo inevitável, pelo 
desconhecido. A vida alterna alternativas entre os extremos de 
prazer e dor, mas estes extremos variam e são instáveis.

A cognição e a realidade são um vórtice de imagens que 
se intercalam e lutam para sobressair, para sair a luz da Cons-
ciência individual. Ali não se é possível controlar a mente, ali 
simplesmente os hábitos mentais tomam o controle da per-
cepção e sugerem as condições sobre os quais se interpreta 
o resto dos eventos. No estado de Pensamento se pensa sem 
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querer pensar, se sente sem querer sentir. O que importam 
nossos desejos; o que vale é a experiência causal cujo resulta-
do percebemos a cada momento.

A mente, no estado de Pensamento baseia a sua atividade 
na memória, evoca conteúdos e os comparam para contrastar 
a percepção que tem e assim dar julgamento de valor as coisas 
que conhece. Enquanto isto ocorre, o indivíduo se considera 
a si mesmo como sendo o conhecedor destes julgamentos. 
Uma e outra vez recorre a este sistema de cognição reforçando 
esquemas mentais e convertendo-os em habito. Logo, prisio-
neiro dos próprios hábitos mentais devido ao reforço prévio, 
não consegue deixar de pensa-los. E finalmente, seus próprios 
hábitos se convertem no cárcere que o obriga a pensar desgo-
vernada mente sem poder decidir por si mesmo.

terceIro estAdo: obserVAção

Este terceiro Estado de Consciência adota como caracte-
rística essencial a tendência para a exclusão do sujeito ou do 
objeto da cognição, sendo a percepção realizada “fora” ou 
“dentro”, respectivamente.

Para o Ocidente, a cognição se expõe como um triplo 
constituinte formado de sujeito, objeto e a capacidade de 
conhecimento. Estes três são os elementos indispensáveis 
que intervém em toda a cognição. A filosofia ocidental geral-
mente denomina “epistemologia” ao estudo, a análise da 
cognição. Em todo processo cognitivo ocorre a participação 
destes três elementos básicos; sem eles não se produz cog-
nição alguma. No entanto, para os sistemas orientais a cog-
nição se estuda sob premissas mais amplas que a simples 
expressão de que sempre deva existir sujeito, objeto e poder 
de conhecimento. A experimentação de outros Estados de 
Consciência que apresenta a filosofia Vedanta mostra que 
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os três elementos que apresenta o Ocidente podem assumir 
outras formas de expressão. Neste terceiro Estado de Cons-
ciência se apresenta uma nova modalidade não estudada no 
Ocidente. A Observação, como estado de consciência, convi-
da a predominância de sujeito ou de objeto inibindo a outra 
parte na cognição.

Por exemplo, quando a ação realizada é externa, ou 
seja, os sentidos intervêm na percepção, a realidade que se 
descreve tem a ver com o mundo situado fora. Se a atenção 
se pousa permanentemente nos objetos externos, de tal for-
ma que o mundo apresenta a intensidade que apenas pode 
oferecer o assombro, a novidade ou a surpresa, então o obje-
to de cognição é conhecido sem que neste mesmo instante 
se se apresente um sujeito que faça parte do processo. A 
Consciência se associa ao objeto sem que necessariamente 
exista a presunção de um sujeito que possa assumir a pro-
priedade do processo cognitivo que se realiza. Esta situação 
é frequente no ser humano, mas este geralmente não sabe 
notar a importância de sua natureza. Por exemplo, note o 
fato de quando se está assistindo a um filme de cinema. 
Sentado comodamente em sua cadeira, poderá dirigir sua 
vista para a tela aonde a imagem se projeta. Se o filme é 
interessante você se sentirá impelido, sem que acione sua 
própria vontade, levado a um mundo excepcional, a uma 
realidade onde se é consciente das imagens visuais e auditi-
vas sem que exista nestes momentos o sentido de presença 
egóica. Inclusive poderá estar ai dez ou vinte minutos e ser 
consciente “fora” de uma trama o suficientemente interes-
sante para que em momento algum a atenção se deslize e 
regresse a seu interior. No caso em que, desafortunadamen-
te sua atenção regresse para “dentro”, notará que se inicia 
o pensar sob a modalidade alternativa de objeto e sujeito; 
haverá passado novamente a experiência do Estado de 
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Consciência denominado de Pensamento; ali haverá sem-
pre um proprietário da percepção, pois o sentido de “eu” faz 
parte integrante da cognição.

Quando a atenção se deposita fora, prevalecem os obje-
tos do mundo sobre o sujeito que os conhece. Na medida em 
que cresça a intensidade de percepção associada aos objetos 
externos e o sentido de assombro, novidade ou de espreita 
aumente, então o objeto cobrará cada vez maior relevância 
devido a perda da presença do sujeito. Quanto maior for a 
presença dos objetos externos, menor será o sentido de apro-
priação do “eu”. Chegará um momento em que graças a con-
tinuidade da atenção sustentada sem a presença de sujeito 
algum sobre o objeto, e em associação com o poder do pró-
prio saber da Consciência, o próprio objeto assumira o rol de 
ser o ente ativo da cognição. Então, graças ao poder intrínse-
co da Consciência, poderá saber, poderá conhecer, sem que 
exista necessariamente a mediação de um “eu”. A este tipo 
de cognição se denomina de Observação externa.

Quando, ao contrário, a ação realizada é interna, ou seja, 
os cinco sentidos físicos se desconectam momentaneamente, 
então a realidade que se descreve tem a ver com o mundo situ-
ado dentro. A anulação dos objetos mentais se faz possível, 
graças ao poder intrínseco da Consciência se poderá experi-
mentar o vazio dos objetos como uma maravilhosa realidade.

A ausência de informação sensória impede o reconhe-
cimento do mundo externo. A desconexão sensória isola o 
sujeito no mundo interior. Situando a atenção dentro apa-
rece inicialmente abundancia de pensamentos, sentimentos 
e emoções próprias, que fazem parte dos objetos interiores, 
em um turbilhão de atividades que, graças a cumplicidade 
dos hábitos mentais, fazem com que os pensamentos se enca-
deiem uns aos outros e que estas evocações acabam criando 
historias cuja matéria fundamental é a memória. O sujeito 
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recriado pela realidade do evocado mentalmente se se iden-
tifica com ele, sugerindo ser a si mesmo o proprietário da 
cognição que se realiza. A este tipo de percepção, aonde o 
sujeito e o objeto se entre mesclam, denomina-se de Pensa-
mento. No entanto, quando a atenção se situa dentro e sob 
uma modalidade de intensidade presencial que não requer 
vontade alguma, se é possível alcançar um nível de assom-
bro interior que dilui todo o pensamento. A correta presença 
no mundo “dentro” dota a cognição da ausência dos pensa-
mentos, emoções ou sentimentos. A medida que a atenção 
presencial se mantém no interior, a cognição testemunha 
a ausência dos objetos mentais. Esta atenção presencial é a 
soma do assombro e novidade com que se é possível desco-
brir nossa interioridade, sem que se medeie interesse, vonta-
de ou desejo por realiza-lo.

Os sentidos desconectados nos levam para dentro 
de nós mesmos, a um lugar onde o mundo externo não se 
expressa. Os objetos externos cada vez cobram menos força 
e são substituídos pela natureza essencial dos objetos men-
tais. O mundo interior cobra vigência quando a atenção do 
sujeito se identifica com os objetos mentais. Nesta simbiose 
de objetos mentais e de um sujeito que se experimenta a si 
mesmo como sendo o proprietário deles, se estabelece um 
nexo causal, kármico, pois estamos dentro das faces de um 
Estado de Consciência denominado de Pensamento. Mas se 
percebermos, “o aqui e o agora”, se momentaneamente a 
atenção está acompanhada da realidade interior sem a pre-
sença volitiva, simplesmente como sendo um espectador do 
que acontece, então nos surpreenderemos ao notar como os 
objetos interiores se diluem como bolhas de sabão. Perce-
ber os pensamentos sem identificar-se com eles faz com que 
todo objeto mental desapareça. Na medida em que os objetos 
mentais desaparecem, isto é, pensamentos, emoções, paixões 
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e sentimentos, este testemunhar de sua ausência cobra maior 
predominância. A este prevalecimento da testemunha sobre 
o objeto de cognição se denomina de Observação interna.

O fato de ser o sujeito de um mundo carente de pensa-
mentos outorga uma nova forma de representação da reali-
dade. Ser testemunha atenta do imenso vazio mental outor-
ga um sentido de estabilidade cognitiva pouco frequente ao 
Ser humano. Testemunhar um mundo sem limites, comple-
tamente homogêneo e carente de todo atributo dialético, leva 
ao descanso e a um conforto excepcional. Esta experiência de 
Observação interior é uma modalidade de momento presen-
te, uma nova forma de descobrir que desafortunadamente a 
maioria dos seres humanos desconhecem.

A experiência da Observação, sendo ela interna ou exter-
na, não procura um sentido de causalidade, de karma. Por esta 
razão, a Observação é uma experiência que favorece o autoco-
nhecimento. No entanto, deve-se identificar-se que a Observa-
ção, em suas duas facetas “dentro” e “fora”, não é o suficien-
temente estável para determinar que a cognição ali realizada, 
detecte o que se É. É a manifestação dos estados não-duais, 
em forma e Concentração e Meditação, que realmente permite 
vislumbrar uma experiência continua, total e Real.

QuArto estAdo: concentrAção

A característica fundamental do estado de Concentração 
é a vivencia da experiência Não-dual, associada a um campo 
fechado54. Quando a experiência Não-dual apenas inclui os 
eventos que fazem parte especificamente do mundo sensó-
rio externo ou do interno (a memória), então se afirma que 

54  No livro “Os Campos de Cognição”, se pode analisar sobre a natureza dos cam-
pos de cognição fechados e abertos.
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o campo de cognição é “fechado”. Quando estes eventos do 
mundo se registram dentro do universo sensório, ou seja, 
se localizam fora, quando a sua cognição se adverte como 
Não-dual, então emerge uma nova representação do mun-
do externo a que denominamos de “Concentração externa”. 
Por sua vez, quando a informação faz parte do mundo inte-
rior, ou seja, existe a localização dentro, quando a cognição 
se experimenta Não-dual, então surge uma nova represen-
tação do mundo interno a que denominamos de “Concen-
tração interior”.

Na Concentração, seja a experiência acontecendo “den-
tro” ou “fora”, deve realizar-se sob os cânones da não-duali-
dade. A não-dualidade tem a ver com outro tipo de percepção 
que o Ocidente não estuda nem analisa, pois a quase totali-
dade de suas exposições desconhecem esta opção de cogni-
ção. Na Não-dualidade seguem existindo os três elementos 
primários que a filosofia ocidental expõe: sujeito, objeto e 
poder de conhecimento. Enquanto se situar no Pensamento, 
sujeito e objeto se experimentam alternativamente, criando 
uma forma de cognição denominada “dialética”. No estado 
de Observação existe uma cognição viva, mas se apresenta a 
tendência a anular o objeto ou o sujeito, dependendo de qual 
experiência aconteça, seja interna, ou seja, externa, respecti-
vamente. No estado de Concentração, tanto o sujeito como 
o objeto existem, mas, são conhecidos simultaneamente. O 
terceiro elemento que intervém é o conhecimento, a força 
de saber, quer dizer, o fluir consciente; se assume o rol ativo 
da cognição e experimenta o sujeito da cognição e o obje-
to conhecido como não-diferentes dela mesma. Isto implica 
que se é possível discriminar cognitivamente o sujeito e o 
objeto como entes diferentes, mas, sob a luz da Consciência, 
que é quem realmente conhece; objeto e sujeito não se expe-
rimentam diferentes da própria Consciência que os conhece. 
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Não se apresenta na cognição um sentido de dualidade entre 
conhecedor (a Consciência) e o conhecido (objeto e sujeito), 
mas sim, se considera com clareza que o observador (a força 
de saber) e o observado (objeto e sujeito) fazem parte da infor-
mação que constitui o mundo. Se apresenta como não-duali-
dade, como sendo não-dois, em vista de que quem conhece 
não possui sentido de diferença a respeito do conhecido.

Na Observação interior, ou seja, naquela que se realiza 
dentro e que ocorre quando os sentidos estão desconecta-
dos momentaneamente, a testemunha da cognição observa 
como sendo diferente de si a vacuidade que surge em si 
mesmo, graças a ausência de todo pensamento. Quando a 
experiência intensa produzida na Observação se faz perma-
nente, espontaneamente a testemunha deste nada se con-
verte em objeto de observação de si mesmo. Quando isto 
ocorre, isto é, quando a atenção se converte em objeto da 
própria atenção, o universo interior se transforma e emerge 
uma nova representação mental da realidade. A simultanei-
dade entre o observador e o observado se faz evidente sob 
a luz de um fluxo de Consciência que assume a primazia da 
cognição e é testemunha de que o conhecido é não-diferen-
te dela, da Consciência que conhece e simultaneamente da 
Consciência que se conhece.

Neste estado de Concentração interior, os sentidos de 
tempo e de espaço psicológico se fraturam dando lugar a 
um continuo simultâneo de tempo e a uma representação 
onipresente do espaço. Sujeito e objeto se experimentam em 
todas as partes do campo de cognição e em todo momen-
to de maneira idêntica. Esta prodigiosa forma de cognição é 
profundamente estável, mas não leva a ser o suficientemente 
imensa como ocorre na Meditação.

Da mesma forma, quando a Observação externa se 
adverte, isto é, ocorre fora, e se realiza quando os sentidos 
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ou parte deles estão conectados, tende a prevalecer a pre-
sença do objeto sobre o sujeito. Quando esta experiência de 
Observação externa se fortalece de maneira permanente e 
sem que exista vontade alguma de nada nem de ninguém, 
ocorre que o campo de objetos conhecidos se reconheça a 
si mesmo existindo. Dar-se conta de si mesmo, implica em 
assumir a condição de testemunha, de sujeito. No entanto, 
este sujeito que surgiu não tem nada que ver com os sujeitos 
de Observação, Pensamento ou de Sonho, mas sim é um tes-
temunho Não-dual que existe junto aos objetos, mas que sob 
a luz da Consciência que conhece se apresenta como sendo 
não-diferente dela.

Neste estado de Concentração externa toda a informação 
sensorial se adverte simultaneamente. O perceptor na forma 
de continuo de Consciência Não-dual ao detectar apenas 
ao mundo se adverte a si mesmo. A ausência da dualidade 
objeto-sujeito, impede a aparição da relação kármica entre 
eles, pelo qual durante o estado de Concentração não se gera 
causalidade, quer dizer, não existe karma.

QuInto estAdo: medItAção  

Aqui está o néctar da cognição real, o estado mais estra-
nho e maravilhoso de todo quanto se é possível experimen-
tar com relação ao mundo. A característica fundamental des-
te estado de meditação é a vivencia da experiência Não-dual 
associada a um campo aberto55.

Na Meditação se faz presente como a soma dos eventos 
existentes no universo. Toda a informação existente, na medi-
da em que o estado se faz mais profundo, se inclui passo a 
passo até converter-se na soma total do existente. Na medida 

55  Ver nota 54.
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em que a Concentração se firma, obtendo cada vez mais uma 
maior inércia, a mente adquire uma nova forma de cogni-
ção graças a que os potenciais eventos que formavam o com-
plemento do campo na Concentração agora sim se podem 
experimentar. Toda a informação que na Concentração não 
se experimentava e que não fazia parte do indivíduo nem 
do mundo sensório que o rodeia, agora se vislumbra com 
clareza. O universo, no conjunto total da informação que o 
constitui, se experimenta a si mesmo em todo lugar e tempo. 
Simultaneidade de tempo e ubiquidade espacial de tudo o 
potencialmente conhecido é a característica da Meditação.

Concentração e Meditação fazem parte de duas das 
cinco modalidades com que se é possível reinterpretar men-
talmente o mundo. O mundo experimentado a partir deste 
ponto Não-dual comporta uma viveza sem igual. Todo o 
universo se conhece de maneira viva a si mesmo. A ordem 
da realidade que expressa esta cognição é tão intensa que 
certamente é impossível de se encontrar um tipo de realida-
de mais firme do que está.

A Observação interna converte a testemunha do vazio 
de pensamentos em objeto de sua própria percepção; a Con-
centração interior implica na permanência do sujeito-objeto 
simultâneo e Não-dual; mas a Meditação interior leva a que 
o conjunto de todos os potenciais objetos e sujeitos não expe-
rimentados no estado anterior, seja agora cognoscível. O 
imenso acontecer da criação e a própria substancia que for-
ma o universo em seus diversos constituintes agora se reve-
lam como expressão da Consciência Não-dual.

A Observação externa converte o universo dos objetos 
em elementos fundamentais da cognição; o sentido de “eu”, 
tal como o conhecemos quando pensamos, se dilui, dando 
lugar a vivencia intensa e real dos objetos reconhecíveis. 
Na Concentração externa os diversos objetos que compõe o 
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campo que se apresenta, se reconhecem a si mesmos como 
sendo entes cognoscíveis. Assim então, os objetos de seu 
entorno se testemunham a si mesmos, dando origem a 
experiência Não-dual externa. No entanto, existem inume-
ráveis objetos que assim mesmo não fazem parte do campo 
de cognição, especificamente aqueles que estão mais além 
da fronteira sensória. No estado da Meditação externa, toda 
a informação que o estado de Concentração não se adver-
te devido a limitação da fronteira sensória, agora começa a 
revelar-se, se somando a experiência Não-dual já existente. 
Desta forma a Meditação externa inicia a célere experiência 
de integrar o universo inteiro como sendo uma expressão 
Não-dual da Consciência que o sustenta.

Finalmente, sem importar por que via se alcance as 
experiências “dentro” e “fora” dos estados que levam a 
Meditação, se conjugam na própria estabilidade de um uni-
verso cuja existência total é um fluxo Não-dual de saber. 
Assim, quando o universo se integra em sua totalidade e 
a substancia que o compõe não se diferencia de quem o 
conhece, então emerge a magnânima experiência do nirvi-
lkalpa samadhi. No nirvikalpa samadhi a realidade se faz inte-
grante da existência firme de uma estabilidade absoluta, 
que jamais se altera, nem diante da morte de um universo 
nem com o nascimento de um novo.



QUINTA PARTE

O DILEMA DA AÇÃO CORRETA



ÉTICA E MORAL RELATIVAS

Estudante: Por acaso os cânones éticos não são suficientes para 
resolver qualquer conflito que se apresente associado com a ação?

Sesha: A ética é a parte da filosofia que trata sobre a reflexão e 
descrição dos atos morais humanos. As diversas normas 
sociais e culturais que regem o atuar humano possuem 
variadas interpretações; isto faz com que não exista uma 
única e exclusiva moral universal, o que implica a ética 
a buscar apresentar um caminho aproximado a respeito 
das possíveis condutas apropriadas.
A impossibilidade de que a humanidade possua uma éti-

ca universal, impede em reconhecer a validade precisa e exata 
das ações que as pessoas realizam cotidianamente. Todo o ato 
humano está sujeito a um critério de valor, mas esta valida-
ção por sua vez está sujeita ao relativismo natural das normas 
da sociedade que a sustenta. Cada sociedade mantem alguns 
alinhamentos únicos, que tendem a marcar a vida humana e 
a categoriza-la em função desta certa descrição.

Não existe um sistema moral, nem pautas éticas o sufi-
cientemente coerentes para convertê-las em uma referência 
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universal. A natureza relativa dos costumes gera uma for-
ma exclusivamente pessoal ou social que determina a ação, 
que a premia ou a pune. É o relativismo da ação o meio de 
poder daqueles que controlam a ascendência sobre os grupos 
humanos, incitando-os a justificar ou desmerecer um ritual, 
um culto ou uma ação qualquer.
E: Então, qual a validade das leis jurídicas que ordenam as rela-

ções sociais? 
S: Nenhuma enquanto não forem regras universais e parcial 

enquanto regem sob a exclusividade do bem comum. 
Não existem leis, nem regra alguma que situe apropria-
damente o indivíduo em respeito da valorização se seus 
próprios atos.
Quando se busca viver em uma comunidade, se assu-

me regras que permitem criar e manter esta sociedade. Neste 
caso prima o bem comum sobre o pessoal. No entanto, as leis 
sociais são a própria expressão dos valores íntimos de quem 
as criou. Finalmente é a condição democrática, isto é, a maio-
ria, que determina desde o ponto de vista legal a validade de 
um ato e, desde o ponto de vista religioso a validade é deter-
minada sob os cânones estabelecidos pela fé e interpretados 
pelos monarcas religiosos.
E: E a lei divina, aonde se apoia os mandamentos, não é suficiente 

para canalizar corretamente o indivíduo?
S: Os mandamentos são considerados de natureza divina, 

pois são promulgados sob uma suposta inspiração de 
Deus. No entanto, nenhum deles alcança ser fiel guia 
para a valorização da conduta moral. A aceitação das 
leis decorre da fé inata ou cultivada do devoto. Qualquer 
pessoa com suficiente discernimento sabe que a vida vale 
mais que sua ausência.
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Todo aquele que busque melhorar a qualidade de vida 
social ou interior de uma pessoa ou de um grupo humano, 
tem que ter em conta como superior a tudo que induz descon-
trole, desordem e morte. O problema real consiste na inter-
pretação do que se supõe que é valido e o que se supõe que 
é invalido. Esta interpretação normalmente está carregada de 
egoísmo próprio daqueles que decidem categorizar a ação.

Note como o próprio ato de matar possui conotações 
que inclusive o valida, tal como é o caso de uma guerra, ou 
como um ato de defesa pessoal ou em defesa de um ser que-
rido. Matar se justifica em defesa própria ou quando se nos 
obrigam a ir para a guerra. A pergunta é simples, é justifi-
cável a defesa pessoal ou a guerra? Os últimos tempos tem 
demonstrado que basta a decisão de um número mínimo de 
pessoas para que acontecimentos como invasões, guerras e 
saques se validem sem que ninguém levante um dedo contra 
os responsáveis. Como se pode notar, a moral é para quem as 
sofrem e não para quem as criam.
E: Como poderemos valorizar coerentemente a ação se não existe 

nenhum parâmetro estável? Esta é uma situação sem saída.
S: Efetivamente, não há uma saída correta que possa ser 

apresentada. Não existe uma ação que por si mesma pos-
sa determinar sua validade. Distribuir as ações entre as 
inumeráveis possibilidades que cabem entre os extremos 
do bem e do mal, entre Deus e o diabo é algo relativo e 
estas possibilidades, na maioria das vezes são apenas um 
prontuário que justifica o próprio egoísmo de quem as 
utilizam para sufocar ao próximo.
Encontrar uma ação que por si mesma seja válida é 

impossível. Nenhuma ação é por si mesma virtuosa; nenhu-
ma leva por si mesma a liberdade. A ação é um meio, mas 
nenhuma leva implicitamente a uma liberdade.
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E: Mas sempre nos é imposto que devemos ser bons e atuar corre-
tamente. Toda a cultura mundial se sustenta no ato de fazer o 
bem e evitar o mal. Como saberemos quando fizemos o bem e 
quando fizemos o mal?

S: Você se equivoca: o que você chama de educação ou de 
valores não são como você pensa. Entenda: você acredita 
que foi educado para levar uma vida correta; no entanto, 
para você alcançar manter-se sob os cânones éticos consi-
derados como validos, lhe foram impostos medo, terror. 
Você desde seu nascimento é pecador; arrasta, sem saber 
como, o flagelo de erro de outros.
Ao sentir-se culpado de ser pecador e a esperança de um 

eterno bem estar em outra vida, sempre e quando se rege sob 
as normas impostas, são as mais absurdas e perversas ideias 
com as que se comercializa a espiritualidade. Além, os atos 
são valorizados por quem acredita ser os possuidores da 
sabedoria ética, pelo simples fato de estarem matriculados em 
uma crença ou serem os diretores de um estandarte político.

No fundo, quando você atua, faz o que mais convém aos 
outros. A passividade interior resumida na aceitação de nor-
mas predeterminadas, lhe impede de se aprofundar em sua 
real natureza interior. Supor que foi, é ou será um pecador, 
frustra sua alma e o castra para a busca metafísica.

Não se determina em nenhum momento que as normas 
sociais tem possibilitado a expansão social da humanidade; 
no entanto, como pode ser possível que aqueles mesmos que 
engrandecem o bem e a justiça estejam impávidos diante da 
fome, da dor e da pobreza da maior parte da humanidade?
E: você critica severamente as normas, mas o que faríamos sem elas?
S: Uma cultura que de entrada castiga o homem impondo-

-lhe normas baseadas na subvalorizarão interior, não tem 
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outra forma de sustentar-se além de jogar e a marcar as 
ações em boas e más e consequentemente, a quem atua, 
em bons ou maus.
No máximo as normas, apenas definem o ser humano 

sob a premissa de que pode chegar mais longe em uma corre-
ta apreciação de si mesmo se não pressupõe que pelo próprio 
fato de nascer se é mau, e que sua salvação não depende de si 
mesmo, mas sim de outro.

Pensar que o conhecimento de si mesmo se alcança 
mediante a aceitação e vivencia de certas normas que o iden-
tificam como sendo “bom” é o mais injusto. Aqui temos a 
razão pelo qual neste mundo todo ato é justificável, inclusive 
a guerra, a morte ou a inquisição.

Imersos nos condicionamentos impostos, somo guiados 
como cordeiros ao matadouro. Você acredita que o povo pos-
sui o poder de controlar o estado pelo mero fato de possuir 
um voto? Na maioria dos países a corrupção se mantem ofe-
recendo fundos suficientes para sustentar o grupo político 
que se elegeu.

A própria aceitação consciente que determina a crença 
no karma impede a realização de atos que prejudicam a ter-
ceiros. Culturas que validam a causalidade das ações e pro-
longam suas consequências a outras vidas, possuem uma 
maior possibilidade de fazer perseverar suas tradições intac-
tas no tempo. Ao contrário, as tradições que oferecem o des-
canso eterno e que, para eles, compram a alma oferecendo 
um posto seguro no além são as que, através da corrupção 
espiritual, criam um clima negativo, uma máfia espiritual 
que finalmente se converte em expressão de um negócio cujo 
único fim é a obtenção do poder.

Qual é a regra que impulsiona uma criança a atuar, se 
em sua mente não existem códigos morais?
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E: Talvez atue de acordo com sua espontânea natureza.
S: E não é esta “espontânea natureza” a que também levará a 

um ladrão a roubar, o a um sacerdote a realizar seu oficio?
E:  Pois sim, o que ocorre é que uma criança possui inocência!
S: A que você chama de inocência? Em estar livre de culpa, 

ou talvez a simplicidade?
E: Sim, efetivamente a isto.
S: Uma criança jamais justifica os seus atos, pois os realiza 

sem pensar no que foi ou no que será. Estar demarcando 
o tempo enquanto se atua rompe a inocência do atuar.

E: Não entendo claramente a conotação temporal que você associa a 
ação e que a relaciona com o que foi ou será.

S: Enquanto uma criança atua espontaneamente não relacio-
na seu proceder com os atos prévios ou futuros; ao con-
trário, quando um adulto o faz, busca algo na ação dife-
rente dela mesma. Uma criança atua por atuar, um adulto 
o realiza por conveniência.

E: Alcançar uma valorização ética dos atos pessoais e das ações rea-
lizadas pelas pessoas sempre foi um dilema. Porque você acredi-
ta que a uma situação sem saída?

S: A ação e a valorização dos atos tal como você os vê e os 
estuda são uma via sem saída; no entanto, sim, existem 
meios para determinar a correta ação.
As culturas moralistas devem adequar-se a transformação 

que oferecem os tempos. Nenhuma consegue manter as regras 
invariáveis na ação, posto que elas próprias são a expressão da 
mesma mudança que sofrem as pessoas e a sociedade. Enten-
da: o problema não é a ação, é sua interpretação moral. Não 
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existe ação que por si mesma, e sem necessidade de interpre-
tação moral, seja válida.
E: Todo parâmetro é efetivamente relativo!
S: Também são o bem e o mal?
E: Pois... não sei, talvez sim.
S: O que associa você com o bem supremo?
E: A Deus.
S: E com o mal supremo?
E: Ao diabo…
S: Você entendo o que falou? Não se dá conta de que em seu 

sistema de referência avaliativo eles são dois imponde-
ráveis; no entanto, você busca mediante eles justificar a 
cotidianidade do ato humano. Deus é um conceito que 
o supera e o diabo não é mais que o terror que opera em 
você devido sua própria ignorância; ainda assim, é atra-
vés destes conceitos que o ser humano julga a seu seme-
lhante. É tão fácil mascarar a ignorância justificando-a 
como sendo uma busca de servir a Deus… Assim é como 
nas guerras santas que se validam a fome, a dor e a misé-
ria como sendo um presente de Deus. E no final é culpa 
Dele, é Deus quem julgou que assim fosse; desta maneira 
todos desculpam a seu próprio comportamento e optam 
pela inercia para com seus semelhantes.

E: Então; Como sair deste círculo vicioso onde o atuar é relativo e, 
no entanto, a vida nos impulsiona a ela?

S: A solução ao dilema da ação tem que resolver-se buscando-
-a em se ver a partir de uma perspectiva diferente. Para 
você é claro que a educação induz a um modo de atuar 
que justifica os modelos de vida existentes.
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E: Sim, pois o objetivo da educação é a própria perpetuação dos 
modelos culturais.

S: E se o modelo cultural moral está errado na base, o erro edu-
cacional aplicado na transmissão geral pode perpetuar-se?

E: Sim efetivamente.
S: Pois bem, isto é o que exatamente ocorre na maioria das 

tradições existentes. Entre elas, o Ocidente sempre mora-
lizou a ação, e isto o levou a necessitar situar a ética e os 
atos morais sob uma das milhares de opções existentes 
entre o bem e o mal supremo.
Foram os mandamentos que primeiramente determina-

ram quais são os atos per se bons ou per se maus. Todo parâ-
metro moral alternativo tem que ser esquecido devido ser 
relativo. Entenda: Outorgam intrinsecamente as ações um 
caráter moral, o que se torna impossível a sua classificação 
de maneira universal.

De forma semelhante, as leis sociais e jurídicas obrigam 
a normatizar a convivência, e para isto determinam como 
ente primário e necessário o direito à vida ou a convivência 
social. Neste caso, o direito a existência como bem supremo 
se encontra sobre qualquer outro. Ocupam postos secundá-
rios os direitos de educação, descanso, alimentação, etc. Esta 
classificação impulsiona um tipo de valorização própria a 
cada ato, pois a identificação com cada um destes direitos 
secundários gera um atributo especifico a cada ação.

É sob este modelo social, jurídico e religioso que o 
Ocidente se move a séculos. Todo ato leva intrínseco um valor 
moral. Encontrar o ente moral primário e faze-lo prevalecer 
sobre qualquer outro pode inclusive ser a causa de guerras, 
intensas paixões ou confusas teorias filosóficas.
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O encontro da ação correta reside em dissociar a ação de 
qualquer conotação moral e evitar a identificação do sujeito 
como sendo o “realizador” da ação que realiza.

A DISSOCIAÇÃO MORAL DA AÇÃO

Estudante: Como se é possível diferenciar entre a ação e o conteú-
do ético com a qual a interpretamos?

Sesha: Deve-se entender a diferença entre realizar a ação por 
identificação com ela e realizar a ação por ela mesma. 
O desenvolvimento do ato realizado desde esta última 
perspectiva denomina-se no Vedanta de “reta ação”, kar-
ma yoga ou dharma.
Realizar a ação sem que exista a intromissão da ativida-

de egóica é a base da “ação reta”. Este tipo de ação não é fre-
quente no ser humano. A cultura em geral ensina e enaltece 
a competitividade e o egoísmo, razão pela qual não se apre-
senta realizar a ação pela ação, mas sim por seu resultado.
E: Na verdade não entendo a diferença.
S: Diga-me a razão pela qual você se encontra aqui, junto 

com este grupo de pessoas.
E: Desejo aprender de todos eles e de você.
S: Acredita que nosso encontro te ajudará com sua própria 

vida?
E: Espero que me ajude a entender-me, em saber sobre mim mesmo; 

talvez encontrar as respostas a tantas questões que tenho.
S: Em resumo, você busca encontrar aqui, de alguma forma, 

a solução a seus conflitos metafísicos.
E: Sim, algo parecido.
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S: Você percebe que o atuar está intrinsecamente relacionado 
com a consequência do próprio ato? Ou seja, o fato de 
você estar aqui, esta tingido pelo desejo em dar solução 
as suas próprias necessidades!

E: Mas, por acaso isto não é o normal? Todos nós realizamos atos 
buscando neles algo, conseguir uma meta, alcançar uma posição!

S: Efetivamente, essa é a atitude normal do ser humano: realizar 
a ação pela consequência que ela gera. Essa maneira de atu-
ar o leva a buscar qual o tipo de ação induz a seu proveito 
um melhor futuro. Supor que algum tipo especial de ação 
pode instaurar a futura felicidade é um completo engano.
No entanto, não apenas se atua na espera do resultado 

que a ação prove, mas também a realiza como mecanismo 
de auto sustentação da mesma personalidade. Afirmar que 
“eu” atuo implica confirmar o sentido de individualidade e, 
assim, dar realidade a todos os estados mentais sobre os que 
se apoia o egoísmo.

Diferente as estas duas condições do comportamento 
comum do ser humano, está o fato de atuar sem identificar a 
ação com o fruto que dela se espera e sem induzir sensação 
de “realizador” em quem a realiza.

Assim, existe uma nova maneira de encarar a ação sem 
encadear-se necessariamente a consequência do ato que se rea-
liza. Quem se encadeia com a consequência do ato realizado é 
o “eu, razão pela qual o resultado final do encadeamento busca 
como último fim a permanência, o sentido de continuidade do 
“eu”. O encadeamento do “eu” mediante a ação o denomina-
mos de Karma; a permanência do “eu” nos potenciais futuros 
onde a consequência vive a denominamos de samsara.

Por sua vez, a capacidade de realizar a ação sem criar 
encadeamento com seu resultado e, por fim, impedindo a 
aparição do “eu”, a denominamos dharma ou “reta ação”. 
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A ação em si mesma não é importante, pois a ação por si 
mesma não desencadeia a compreensão do Ser. A ação é um 
meio, não um fim. Realizada a ação com destreza leva a colo-
car em evidencia um estado de liberdade interior. Este estado 
é o que buscamos definitivamente: o não-encadeamento da 
ação que leva a não-percepção do “e”.
E: desde esta modalidade de atuar, a ação deixa de adquirir uma 

conotação moral?
S: Exato. A ação, qualquer que seja ela, tem que se assumir 

como inteiramente neutra. Repassemos novamente as 
premissas: não existe um ato que por sua natureza intrín-
seca seja superior a outro ato; a ação que você ou qual-
quer pessoa realiza ocorre como efeito espontâneo do 
karma prévio; nem você nem ninguém criam os aconte-
cimentos que vivem; eles simplesmente aparecem, como 
os fazem diariamente o sol e a lua. Sua opção mais logica 
e inteligente é permitir a seu corpo e a sua mente intera-
girem diante dos fatos que acontecem, como fazem quan-
do se lê um livro, trabalha concentrado em sua oficina 
ou permanece absorvido em um filme; nestes casos tudo 
ocorre sem que o “eu” interfira no processo. Uma ação 
realizada com esta destreza não liga o ator com a ação, 
devido que não existe o ator. A ausência continua do “eu” 
na ação impede o encadeamento da ação realizada com o 
potencial resultado. A ausência de encadeamento e a ati-
tude livre com que se realiza a ação, promove um tipo de 
compreensão discernitiva que modela com o tempo um 
nova forma de ver o mundo que o rodeia.
A causalidade gerada pelas ações previas é a que deter-

mina a natureza dos atos que surgem a cada momento. Nin-
guém cria os atos que emergem, simplesmente somos os 
espectadores de nosso próprio passado causal. Diante deles, 
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não podemos validar nenhum tipo de fatalismo, pois não é 
a vontade de um terceiro que nos leva as circunstancias que 
obrigatoriamente nos vemos obrigados a experimentar, mas 
sim são nossas passadas identificações com as ações as que 
geram o potencial futuro. O que determina a caracterização 
moral da ação tem a ver com o nível de identificação do sujei-
to pela busca do resultado e por sua necessidade própria de 
reafirmar-se como um indivíduo enquanto a realiza. Fora 
destas duas qualidades próprias e inerentes ao sujeito, e não a 
ação, o ato pode perceber-se como sendo inteiramente neutro.

São o desejo primário de existir como ente individual e a 
própria necessidade de continuidade desta natureza indivi-
dual quem cataloga a ação e a prove de uma natureza moral. 
É o “eu” quem determina a intensidade do ato moral e o qua-
lifica como sendo bom ou mal. São a cultura, educação, meio 
ambiente social, etc., onde se vê envolvidos o sujeito, quem 
decide se um ato corresponde as expectativas validas que 
eles promulgam.

A dificuldade se encontra em que o valor dos atos não é 
mais que a soma do valor provável de cada um dos ambientes 
onde se desenvolve o ser humano. Assim, com tanta democra-
cia ética, não existe acordo algum a respeito ao “bem em si”.
E: Segundo o que você afirma, não existe uma moral universal, e o 

atuar do ser humano se condiciona pela conveniência de cada 
grupo onde se desenvolve. 

S: Assim, por isto, não existe nem existirá um valor único moral 
de qualquer ação. Quem controla a “moral democrática” 
controla o atuar do ser humano e pode impulsiona-lo a uma 
guerra, a ser um suicida ou a entregar-se a um ideal. Assim, 
cada ato parece estar sempre devidamente justificado.
Como você notará, o mercado da vida e o da morte são 

perigosamente similares; basta que a lei determine o que 
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convém para sustentar a quem a promulgaram para que um 
ato contrário seja rotulado de rebelde, anárquico ou satânico.

A ação se parece ao papel moeda com o que se paga em 
um mercado a comida. O valor do papel moeda o outorga a 
condição económica do país junto com a expectativa de estabi-
lidade a respeito aos demais países. Ao final, o valor do papel 
moeda é uma questão que não depende nem de você, nem do 
personagem famoso impresso nele. Assim, de maneira simi-
lar, funciona a ação. O valor da ação não depende dela mes-
ma. Você e o entorno são quem determinam este valor. A ação 
parece ter um valor pelo mero fato de que a sociedade da qual 
faz parte lhe outorga. Mas, vá a outro país e notará que seu 
papel moeda de pouco serve, igualmente aos costumes que 
possui, eles não são reconhecidos nestes novos lugares por 
onde viaja. Assumir que há ações boas e más implica apenas 
em fortalecer a quem criam as leis morais e que as qualificam.
E: Mas, sem a lei e sem a religião existiria evidentemente uma anar-

quia social e espiritual.
S: Grande parte da anarquia social provem da impossibili-

dade de cumprimentos das metas que as própria socie-
dade e a religião difundem. Desde que você nasce, lhes 
estão induzindo a cumprir com o propósito que seu meio 
social e religioso promulgam. No entanto, quem deter-
mina que as metas estabelecidas como validas, são real-
mente validas? Agora: basta que seu descontentamento 
se faça evidente para você ser tachado de “perigoso”. São 
estes “perigosos” quem, em contramão a ciência, a arte 
e a religião, tem impulsionado a maioria das mudanças 
mais notáveis em nossa cultura.
Você é livre para obedecer cegamente ou devido a fé, 

as razões de terceiros. Isto faz parte da esfera de identifi-
cação com o que pode realizar a ação. Basta em se saber 
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o que vale mais a vida que a sua ausência ou, como dizia 
Jesus, basta “tratar aos demais como quer ser tratado”. 
Estas pequenas perolas de sabedoria vão muito além que 
qualquer dogma ou ritual.

A anarquia já reside na mente quando não há o suficien-
te controle para reconhecermos a nos mesmos como sendo 
a essência Não-dual. Não lhe solicito que mude; apenas lhe 
peço que atenda a cada ação como se fosse a última antes 
de morrer. A atenção pousada no momento presente é o 
meio mais libertador. A anarquia realmente nasce da ativi-
dade egóica, e da crença da realidade que se lhe outorga e da 
identificação incessante que promove sua dualidade mental 
enquanto se realiza a ação.
E: Mas, e o que existe de assassinos que também estão na contra-

mão da vida, por acaso seus atos são justificados?
S: Sua pregunta é francamente absurda e denota a falta de 

entendimento diante o exposto. Não entende que em 
nenhuma cultura a morte representa o impulso da vida? 
Nunca ninguém desvalidou a importância inata de exis-
tir; o que sim se desvalida e entra em contradição é a opi-
nião pessoal do que é ser, existir e suas consequências.
A sociedade castiga a quem desvirtua-se e, sobretudo a 

aqueles que restringem o bem supremo que sustenta a mes-
ma lei: o direito de existir.

Para você é claro que o direito a existir é o bem primeiro?
E: Sim.
S: É claro para você que o seguinte direito do ser humano 

tem a ver com assegurar a continuidade de sua própria 
existência?

E: Sim, estou novamente de acordo
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S: No entanto, a lei penaliza os atos incorretos, quer dizer, 
os que vão na contramão aos princípios primários, atos 
como assassinar, mas desiste em condenar se existem ate-
nuantes suficientes que o justifique.

E: Sim, como é o caso de matar em combate ou por defesa própria.
S: Exatamente, e você sabe o que leva a lei a castigar ou 

absolver um ato que vai contra o princípio de “existir” e 
“permanecer”?

E: Não sei, talvez há razões pessoais ou sociais que podem justificar 
ir contra o que você denomina de princípio primário.

S: Novamente lhe pergunto, quais são essas razões?
E: Não sei.
S: A lei sempre buscará encontrar os motivos e as consequên-

cias que o ato buscava e indagará a respeito do nível de 
presença do sujeito como executor da ação. Acredita você, 
então, que um indivíduo que realiza a ação sem desejo 
de fruto e que não possui arraigado um forte sentido de 
egoísmo pode ir contrário a qualquer princípio primário?

E: Não, não teria sentido.
S: É por isto que sua pergunta não possui sentido a partir 

da abordagem que estamos falando. O assassino tem que 
planejar seu estratagema ou deve estar possuído por um 
cego ódio para um terceiro. Isto é muito diferente de uma 
reação natural carente de sentido de “eu”.

E: É difícil entender que a ação possa dissociar-se do conteúdo ético 
que se pressupõe sempre ser inerente.

S: Uma das mais grandes diferenças, se não a maior, a res-
peito da posição ética ocidental e do Vedanta tem a ver 
com a relação entre a ação e seu conteúdo moral. Para 
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o Ocidente, a ação se apresenta mediante categorias no 
religioso e no social, que vão desde um suposto “bem pri-
mário” a um suposto “mal primário”. Por sua vez, para 
o Vedanta, a ação é total e completamente neutra, a tal 
ponto que qualquer ação é idêntica em qualidade com as 
demais. Matar e morrer podem ser atos realizados como 
um mecanismo de obtenção de liberdade se existe a sufi-
ciente destreza interior para alcança-lo. É o sujeito quem 
caracteriza a ação e a converte em ato moral devido a 
identificação com sua consequência ou por acreditar que 
é o realizador do próprio ato.
Enquanto a ação for o mecanismo utilizado para preser-

var a atividade egóica, haverá sempre a imersão na dualida-
de e no sofrimento que delas surgem. Toda realidade moral 
embasada em uma suposta validez é passageira. Apenas per-
dura o tempo que qualquer outra lei ou conveniência a supe-
re. Converter qualquer categoria de ação na base do atuar do 
corpo e da mente é um caminho sem saída. Veja, recorde um 
pouco da história e note como pagina após pagina de nosso 
tortuoso passado a moral tem sido o meio para, com a vio-
lência, evitar a selvageria humano.
E: Como pode não haver uma moral universal?
S: Para você o ato de viver é um ato inestimável, talvez o ato 

de vida primário?
E: Claro!
S:  No entanto, existe uma constante busca para dar-lhe sen-

tido à vida, razão pela qual se encontra aqui.
E: Sim, efetivamente é assim.
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S: Ou seja, o impulso da vida por si mesmo não é suficiente 
sem o incentivo de felicidade que deseja encontrar deses-
peradamente nos atos que realiza.

E: A vida é experiência, é saber! A vida por si mesma não se apre-
senta sem associa-la a algum conteúdo!

S: E, qual dos supostos conteúdos lhe prove a ânsia de sentir-
-se vivo? Algum deles é estável e continuo?

E: Estável e continuo?
S: Existe algum conteúdo empírico ou cognitivo que se man-

tenha em marco tempo-espacial sem variação e alcance 
permanecer no tempo, sem importar o lugar onde se 
encontre? Pois, qual felicidade é realmente felicidade se 
assim não permanece?

E: A variabilidade dos atos experimentados e por experimentar é 
sempre dependente de mim, pelo qual depende de meu estado 
interior e varia segundo ele.

S: Portanto, não existe um estado de valor estável em sua 
própria experiência pessoal com o qual se possa ter uma 
referência estável da ação. Você não consegue nem mesmo 
com o saber pessoal que assume possuir, interpreta sem-
pre o mundo e a experiência de uma forma sempre similar.

E: Sim… assim é.
S: E, como você supõe então que possa existir uma aprecia-

ção única sobre o fenómeno ético a nível universal?
E: Então o que fazer? Qual é a saída?
S: Tal como você apresenta, não há saída para encontrar 

uma única moral universal. Esta conclusão derruba por 
terra qualquer opinião de que se deve fazer com a sua 
vida. A opção mais frequente é levar uma vida em que 
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se assume a posição de um terceiro. Mas devemos saber 
que qualquer terceiro que tenha ascendência sobre você 
sofre finalmente do mesmo: atua sob os auspícios de 
alguém mais a quem igualmente lhe outorga seu con-
trole, ou sob os de uma fé que categoriza a interpretação 
que tem do mundo e suas consequências.

E: E você, o que apresenta para solucionar o dilema proposto?
S: É necessário inicialmente apresentar corretamente a per-

gunta a respeito ao qual seja o primeiro “bem primário”. 
Recorde-se, para você é sua própria vida.

E: É claro que para mim, o afã básico que sustenta minha vida é 
manter a minha atitude de indivíduo, ao qual me leva necessa-
riamente a criar toda uma classe de mecanismos que a mante-
nha e a prolongue. No entanto, não entendo como pode existir 
um ato que seja superior a própria vida.

S: É simples; você pressupõe que seu dom mais alto é sua 
própria vida individual e luta a todo custo em promo-
ver esta presunção. E ao contrário, eu sustento que o 
“bem primário” é Ser associado ao universo inteiro na 
forma Não-Dual. Você, mediante a definição de sua 
própria presunção viverá necessariamente neste vai e 
vem de seus desejos, prazeres e medos. No final have-
rá momentos que a presunção de manter um “eu” não 
mais o satisfaça o suficiente em relação a dor que a vida 
lhe oferece. Sua crença de que tudo vale pelo fato de se 
viver como um indivíduo poderá ser no próprio exer-
cício da vida completamente secundário; se não, tente 
viver com uma dor de dente por dias ou busque não 
dormir; assim notará como a individualidade desmere-
ce e o afã por viver se obscurece.
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Assuma que você é em essência o universo inteiro; assu-
ma uma atitude que o leve a esta compreensão. Converta a 
ação em um meio e não em um fim. Valorize a ação fundamen-
tada em um momento presente que acontece a cada instante. 
Observe cotidianamente o mundo e viva-o com intensidade. 
Situe a atenção com destreza em cada ato e viva-o como se 
fosse o último a realizar antes de morrer; encha-se de surpre-
sa e novidade enquanto realiza a ação. Assim, pouco a pouco, 
notará que a percepção do mundo muda pelo fato de não ser 
o “eu” seu eixo central. A experiência discernitiva que vai sur-
gindo lhe colocará em contato com uma nova interpretação 
da realidade como sendo uma testemunha sem sombras de 
dúvidas que você é infinito, absoluto e eterno. Logo ao realizar 
a experiência Não-dual, o mundo será uma bela ilusão e por 
sua vez um maravilhosa realidade.
E: Não entendo…o que é “ser” associado a um “não-eu”?
S: O dilema da moral universal não se apresenta desde a pers-

pectiva em que você, como indivíduo, faz parte de tudo pois, 
por definição, na universalidade o indivíduo não é o todo.
O “não-eu” nasce quando o “eu” se diluí no ato realiza-

do, no objeto experimentado e em todo o universo circun-
dante. Quando isto ocorre, se desfaz o sentido de dualida-
de que normalmente se apresenta e que na pratica induz a 
seletividade do objeto e sujeito. Esta é uma modalidade de 
vida que seguramente jamais se tem apresentado mas que 
pode ocorrer se realiza-se a ação sem sentido de apropriação. 
Esta atividade realizada de forma constante prepara sua men-
te para a aparição de novos Estados de Consciência, aonde o 
sentido da diferença já não existe.

Toda tradição cultural, semelhante a todo ser humano, 
jamais coloca em dúvida sua própria existência. O erro básico 
de toda cultura e de qualquer indivíduo surge ao pretender 
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forçar que prevaleça o sentido do individual sobre a expres-
são Não-dual da realidade. Caso você busque sob uma supo-
sição errada sustentar uma apresentação incorreta da vida, 
chegará um instante aonde lhe será impossível encontrar res-
postas coerentes a ação realizada sob o respectivo suposto. O 
limite dialético ao qual a filosofia e a psicologia tem chega-
do tem que ver com a esfera dos universais, os infinitos e os 
absolutos, esfera na qual o Ser convive e aonde a existência 
tampouco se nega, apenas se é incompreensível pelo “eu”. 
Por ele, situa-se quando realiza a ação no Ser associado ao 
“não-eu” e experimenta a diferença. 

Quando se apresenta o ato de “ser individual” como o 
bem essencial, estável e permanente por excelência, se come-
te o maior erro. Apresentar modelos filosóficos e psicológicos 
desde esta apreciação leva a dicotomizar o todo em partes 
que, por fim, se busca entender o absoluto mediante a fração. 
O absoluto e a esfera dos universais não são entendíveis pela 
mente do “eu”. O Ser não pode ser entendido dialeticamente 
mas sim pode ser experimentado por um não-eu

A correta maneira de apresentar o dilema da ética uni-
versal consiste em criar um mecanismo moral que alcance 
relacionar a esfera absoluta e Não-dual com a esfera egoística 
e individual. O elemento propicio para relacionar tais esferas 
foi desde sempre denominado pelo Vedanta como Karma.

O KARMA, 
EXPRESSÃO DE UMA ÉTICA SEM LÍMITES

Estudante: Interpreto o conceito de karma como sendo a lei de com-
pensação, onde qualquer ação realizada gera uma consequência 
boa ou má. Conforme for a natureza correta ou incorreta da 
ação, assim será o resultado final.
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Sesha: Precisamente essa interpretação de caráter teosófico é 
a mais conhecida. No entanto, tal definição não deixa de 
ser um tanto simplista e não denota as imensas aprecia-
ções metafísicas que contém o conceito que as tradições 
orientais denominam como sendo Karma.
A concepção de karma como lei de causa e efeito, ou de 

ação e reação, tem resistido durante muitos anos para ser 
esclarecida. São inumeráveis os autores esotéricos que uma 
e outra vez recaem no erro de interpretar karma como uma 
lei de prêmio e de castigo. Assim, e segundo esta definição, 
de acordo com a natureza da causa se obtém por karma uma 
consequência de semelhante índole.

Desde a perspectiva previamente apresentada, é impos-
sível afirmar a existência de uma moral universal, razão pela 
qual a interpretação de karma como ente moral que castiga ou 
premia é completamente infantil. Esta definição está imbu-
ída de uma moral clerical francamente pueril. Transportar 
conceitos de uma tradição a outra requer explicar-lhes em 
sua totalidade e assim não deforma-los com a adaptação que 
obriga a aprisionar lhes as próprias conveniências ocidentais.

Dentro da tradição ocidental a divindade se lhe outor-
ga punir ou premiar qualquer ato que se realize; bem, agora 
pergunte-se: Qual ente superior é quem aprecia no final se 
uma ação tem que ter uma consequência boa ou má?
E: Tem que ser Deus quem finalmente determina a natureza da con-

sequência de um ato dependendo da causa que o gerou.
S: E aonde se iluminam os cânones sobre os quais supostamente 

Deus determina em justiça os atos realizados pelos homens?
E: Nas escrituras sagradas… imagino. Suponho que terá Deus 

suas razões para dizer uma e outra coisa quando emite jus-
tiça dos atos humano.
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S: Sua maneira de pensar é um tanto primaria. Você não se vê 
a si mesmo como expressão de Deus, mas sim vê a Deus 
como expressão sua; isto é, não se vê semelhante a Deus, 
mas sim vê a Deus semelhante a você. Diga-me, por que 
razão a lei humana difere tanto da lei divina se é de se 
supor, tal como disse anteriormente, que ter escrita a lei 
divina favorece seu entendimento?

E: Não creio que a lei divina se equivoque, simplesmente a 
interpretação humana é errada…

S: Então, você afirma que a lei divina pode ser interpretada 
equivocadamente, ou tal vez queira dizer que a lei divina 
não coincide com os cânones prescritos atualmente.

E: Você tem uma maneira de ver as coisas de tal forma que sempre 
devolve a pregunta.

S: O modo que pergunto não é fundamental agora; por favor, 
busque responder a inquietação apresentada.

E: Pois, na verdade, não sei responder-lhe. A relação aparentemente 
de ilação que deveria haver entre a lei divina existente nas escri-
turas e as leis humanas não ocorre na pratica. A discordância 
pode ser devido a uma possível interpretação errônea. Ao bus-
car a solução ao dilema ocorre um círculo vicioso que leva a 
uma situação sem saída.

S: Pergunto novamente, qual ente você acredita que deter-
mina finalmente a natureza da consequência dependen-
do da causa?

E: Pois, se não é Deus, quem é?
S: Você realmente pensa que a divindade anda pendente de 

cada um julgando o mínimo de cada ato realizado para 
posteriormente ditar uma justiça ao indivíduo atuante? 
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Os animais também atuam, então está Deus por trás de 
seus atos instintivos para julgar devidamente suas conse-
quências? E os atos da natureza, como as inundações ou 
um cometa que ao entrar na atmosfera é capaz de modifi-
car a ordem da vida, também neste caso está Deus por trás 
de cada ato de sua criação condenando ou absolvendo?

E: Mas, se não, de que outra maneira pode interpretar-se a justiça divina?
S: E o que ocorrerá para aqueles que não acreditam em uma 

forma especifica de Deus justiceiro que premia aos bons 
e castiga aos maus? Por acaso, então, para estas pessoas 
incrédulas, para os animais de mente instintiva ou para 
as violentas e inexplicadas forças da natureza, o universo 
por si se moveria em um azar ético?

E: Não sei. Tal vez existirá uma ética natural baseada em algum 
processo desconhecido…

S: Algum tipo de processo desconhecido…?
E: Bom, é uma maneira de falar…
S: Então, é culpa deste processo desconhecido a razão das 

guerras, das enfermidades, da violência destruidora dos 
elementos naturais e de toda classe de situações que vão 
além do âmbito humano?

E: O egoísmo humano também é responsável de muitos destes desastres.
S: E como medir o nível de egoísmo para assim determinar a 

consequência do ato e, portanto, justificar ou não a vali-
dade das reações?

E: Francamente chegamos sempre ao mesmo. A única possibilidade 
teórica de resolver o problema se encontra no poder divino; no 
entanto, é um controle abstrato e incompreensível em suas bases.
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S: Exatamente; por isto, encontrar uma moral universal é um 
dilema sem saída; não existe um elemento que na visão de 
todos mereça ser uma referência clara e absoluta de ação. 
A saída proposta pelo Vedanta difere completamente das 
hipóteses previstas pelos sistemas de pensamento ociden-
tais. O mecanismo ético operante associado a ação não se 
encontra sob a polaridade que se oferece entre o bom e o 
mal, o justo e o injusto, pois ali encontra-se inexoravelmen-
te o relativo e surge o conflito do desconhecido. Sucumbir 
diante da fé imposta por uma determinada postura religio-
sa pelas escrituras é uma saída interessante mas finalmente 
muito pobre. Ajuda apenas aos poucos que acreditam nela. 
Esta normatividade se justifica no afã de criar uma concor-
dância que se baseia no temor, no castigo e no pecado.

E: Como então, se apresenta uma solução adequada ao dilema da 
impossibilidade de uma moral universal?

S: Parte da solução encontra-se no conceito karma. É mui-
to importante frisar que o karma não possui nenhuma 
conotação ética, apenas na melhor das hipóteses é uma 
ferramenta que permite entender o processo de continui-
dade dual do universo em suas diversas esferas de exis-
tência. O karma está definitivamente unido ao conceito 
“dualidade”. O karma possui sentido e atua sempre ape-
nas se existe, desde o ponto de vista cognitivo, uma rela-
ção claramente diferenciada de objeto e sujeito.
Tem que se entender, em primeira instância, que exis-

te uma estreita relação entre karma e cognição. Esta relação 
nos permite criar uma ponte entre ética e epistemologia. 
Finalmente, desde a perspectiva do Vedanta, a teoria do 
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conhecimento56 está impregnada da condição própria de 
dharma e de karma. A ação possui uma relação com sua inter-
pretação mental. Os mundos kármicos unicamente florescem 
em estados mentais aonde exista sentido de “eu”.

O sentido de “eu” é a peça fundamental no alicerce de 
karma. Se denomina karma a relação fundamental que cria, em 
um mundo dual, o sentido de relação entre causa e efeito. No 
entanto, o karma busca essencialmente manter o sentido cog-
nitivo de dualidade, impulsionando a continuidade do “eu”. 
A razão essencial da causalidade é promover o sentido de 
existência individual nas consequências dos atos realizados, 
ou seja, a continuidade do “eu” é a razão de ser do karma. Por-
tanto, o karma não castiga nem premia, simplesmente permi-
te o desenvolvimento espacial e temporal do universo dual. 
Neste universo dual existem como elementos constitutivos 
fundamentais o sujeito e objeto. A predominância do sujeito 
e seu sentido de continuidade é a base de um universo dual.

O Karma não concede nenhuma importância a ação, nem 
sequer as boas ou más obras. O encadeamento que o sujeito 
apresenta pela sua identificação com a ação é a razão de 
ser de sua própria existência pessoal e individual. Sem este 
encadeamento não existiria “eu”, personalidade, ou sujeito 
algum consciente e independente do conhecido.

Retirando o encadeamento que se apresenta devido a 
equivocada crença57 da existência independente do “eu”, o 
universo dual que se percebe se colapsa e dá início a percep-
ção Não-dual da realidade.58 Nenhuma ação boa experimen-
tada com sentido de “realizador” leva a experiência Não-
-dual. Todo ato realizado por quem acredita ser o “executor” 

56  Nos referimos a epistemologia, um dos quatro grandes problemas fundamentais 
que a filosofia tem por solucionar.

57  Agnana, ou ignorância
58  Ou seja, maya ou ilusão desaparece da cognição, mas o universo segue seu curso.
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e “proprietário” da ação gera encadeamento com a conse-
quência do próprio ato. A continuidade do encadeamento 
gera o samsara, e com ele a continua e cíclica dualidade do 
prazer e da dor.
E: Poderia ampliar sua explicação anterior?
S: Sempre, todos os grandes pensadores tem buscado escla-

recer o mistério da criação. A dificuldade de compreen-
der como nasce a criação e a vida a nível individual do 
absoluto amorfo é um mistério mais bem guardado pela 
própria natureza. Para solucionar este dilema, o Vedanta 
inclui em sua terminologia o conceito de maya.59

No entanto, nem todas as inquietudes terminam por 
aqui. Parte do processo cosmológico e cosmogônico fica por 
elucidar como a criação já concebida faz para perdurar e 
manter seu rol de existência quase perpétuo. É assim que se 
introduz o termo Karma para buscar dar claridade a conti-
nuidade no tempo e no espaço, aonde os diversos elementos 
constitutivos se diferenciam em objetos e sujeitos. É o karma 
que resume o mecanismo que deve-se estudar para enten-
der todo o referente as diversas maneiras em que os objetos 
existentes se relacionam entre si, gerando entre eles mutua 
permanência no tempo e diferenciação no espaço.

Mas, ainda que as perguntas sobre a causa da criação e sua 
continuidade permaneçam sem solução, apresentamos uma 
nova: Como o universo individual obrigatoriamente dissolve-
-se em sua matriz primaria, que é o absoluto amorfo e indefiní-
vel? A solução encontra-se no estudo do conceito de samadhi.60

59  Se refere ao ato ilusório que possui a percepção de algo inexistente como sendo 
real, enquanto a permanência da substância verdadeira não se apresenta.

60  Posse de “si mesmo”. Implica em uma forma especial de cognição que revela a 
experiência de ser e, portanto, soluciona de forma prática e vivencial qualquer inquie-
tude a respeito de si mesmo ou do universo.
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É assim que as perguntas sobre “de onde viemos?”, “quem 
somos nós?” e “para onde vamos?”, são o maior tormento 
sobre o qual a mente humana busca aprofundar-se e entender.
E: E como opera o karma?
S: O karma entrelaça todos os acontecimentos causais geran-

do um ciclo incessante e continuo de nascimento e morte. 
O karma apenas opera em mundos duais, ou seja, naque-
les mundos aonde existe um sujeito, que atua com desejo 
de resultados e sentido de egoísmo, e há objetos diferen-
ciados que existem independentes do sujeito.61

O Ocidente apenas analisa mundos duais, razão pela 
qual o seu modelo de universo é exclusivamente causal. O 
universo surge em um Big Bang, a grande explosão inicial 
onde a matéria adota condições para evoluir e criar a vida. 
Desde a perspectiva científica o universo é sempre causal 
e todos seus elementos criados estão inter-relacionados. A 
vida é uma conjunção de infinitas variáveis interdepen-
dentes que evoluem para um tipo de perfeição ainda não 
muito entendível.

No entanto, a essência do karma não é o sentido de cau-
salidade nos eventos materiais, nem nas forças constituti-
vas do universo, como por exemplo afirma a segunda lei de 
Newton que fala de ação e reação. O karma tem mais a ver 
com o sentido de encadeamento causal que há entre sujeito 
que atua e as consequências finais de seus atos. Este ato e 
suas consequências são uma atividade que pode acontecer 
no plano físico ou no plano mental. Aquela frase que colo-
quialmente se apresenta: “toda ação leva a uma reação” é um 
pobre conceito que define a natureza do karma. O karma tem a 

61  A apresentação de “objetos reais independentes do sujeito” deve-se acontecer, 
pois no estado de sonho o sujeito não gera karma, pois os objetos são uma prolongação 
mental semelhante ao próprio sujeito.
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ver com a relação entre sujeito-objeto, e especificamente com 
as condições para que esta dualidade permaneça. Enquanto a 
ação, qualquer que seja esta, leva ao sujeito permanecer sendo 
sujeito e reconhecer-se diferenciado dos objetos, então a ação 
produz karma a respeito da consequência gerada. A essência 
final é a permanência do sentido de individualidade e portan-
to, de uma compreensão dual do universo. Enquanto existir 
karma, perdura o sentido de “eu”.

O mundo dual está ligado por repercussões kármicas. 
Insistimos uma vez mais; uma ação produz karma quando é 
realizada sob duas circunstâncias: sentido de propriedade ou 
egoísmo na ação e desejo de resultado da ação. Portanto, o 
que relaciona causa e efeito não é uma caracterização moral, 
mas sim, a identificação pelo fruto da ação e todo ato realiza-
do com qualquer meta egoísta.

Resumindo, afirmamos que existe a possibilidade de 
se realizar qualquer tipo de ação física ou mental sem gerar 
karma. A esta forma excepcional de atuação de um sujeito lhe 
denominamos de dharma. A permanente ação dhármica rees-
trutura a forma de cognição do ator, levando-o a uma nova 
percepção da realidade, aonde a condição dual desaparece e 
nascem diversos Estados de Consciência cujo ápice é a Não-
-dualidade. Para experimentar a cognição Não-dual é necessá-
rio perder o sentido de “eu” da cognição. Perder o sentido de 
“eu” da cognição não implica a dissolução da realidade dual, 
mas sim, uma nova interpretação do existente sob a compre-
ensão de novos Estados de Consciência que surgem. Estes 
Estados de Consciência que emergem diante a dissolução da 
natureza egóica são: observação, Concentração e Meditação.62

Nos mundos duais kármicos não há liberdade de ação e 
nem libre arbítrio, pois as consequências ficam implícitas nas 

62  Ver nota 33.
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próprias ações que realizamos e submergidas a espera de um 
futuro momento temporal-espacial para surgir. Nos mundos 
kármicos a força de vontade do sujeito não pode mudar as 
consequências que devem acontecer por karma. Nos mundos 
akármicos, isto é sem karma, não existe um sujeito tal como 
você se reconhece a si mesmo quando pensa; ali a relação 
sujeito-objeto não se estabelece como normalmente se vê e se 
interpreta o mundo.
E: A que se refere quando fala que nenhum ato que aparece é libre?  

É sobre o libre arbítrio?
S: A partir do dharma, como um novo modelo de pensamen-

to ético, não existe um suposto e pré-existente parâmetro 
denominado de “bondade” a respeito de outro chamado 
de “maldade”. Tampouco qualquer ação se ajusta nem 
se classifica entre as infinitas possibilidades que rondam 
entre os extremos de nossas crenças morais.
Toda ação é por si mesma neutra, ela não possui con-

dicionamento algum. Sua natureza é apenas atividade, mas 
não moralidade. No entanto, o maravilhoso mistério da vida 
dual reside em que uma após outra, as ações interatuam e se 
associam por uma falsa identificação do indivíduo de sentir-
-se ator e pelo desejo do ator de um resultado da ação.

A magia deste novo modelo ético-dhármico encontra-se 
em que a realização de qualquer ação física ou mental induz 
automaticamente uma consequência posterior em tempo e 
espaço apenas e unicamente se o sujeito realizar o ato por 
equivocada identificação com ela. Neste mesmo instante 
quando o futuro aparece como ente potencial, antes não. 
O próprio desejo de futuro impresso no ato realizado pela 
inclusão egóica da busca de resultado, cria uma potencial 
continuidade temporal e espacial que outorga prevalência ao 
sujeito dual. Por isto, toda ação kármica eterniza o sujeito, ao 
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ente egóico, graças a que a ação se relaciona com o resultado 
desta e em ambas está imerso o sujeito.

A partir do modelo oriental, nenhuma consequência 
da representação dual da cognição aparece sendo indepen-
dente de um passado especifico e nenhuma ação é libre de 
um passado longínquo ou próximo. Não criamos os acon-
tecimentos presenciais, simplesmente surgem; o universo 
reage pelo fato de ser consciente e de estar vivo. Neste jogo 
de ilimitadas probabilidades de ação, o sujeito simplesmente 
acredita, por engano, ser ele o proprietário da ação que rea-
liza. Definitivamente: a falsa crença de assumir que ele faz 
a ação o leva a viver em um universo cognitivo de ações e 
consequências que levam a sustentar sua própria valorização 
pessoal. Assim, dedica-se o sujeito em realizar uma e outra 
vez ações, e devido a falsa identificação que opera em sua 
mente, projeta um tipo de vida encadeada a um futuro cíclico 
denominado de samsara.63

E: Se não existe um presente independente, como age a liberdade?
S: Para você não existe ato algum independente de seu passa-

do. Todo acontecimento atual que vive é necessariamente 
consequência de causas pretéritas. No entanto, acredita-se 
elegendo entre uma e outra situação qualquer, quando ao 
fundo esse acontecer aparece espontaneamente como con-
sequência de uma causa distante ou próxima no tempo.
Você não atua com liberdade, pois sempre está condi-

cionado pela cultura ou por sua própria herança genética. 
Não é libre se si mesmo, pois quando está diante de qualquer 
acontecimento, já está de base condenado a reagir pelos seus 
próprios hábitos conscientes ou instintivos. A crença de que 
você mesmo possui liberdade de ação não é mais que um 

63  Samsara, roda cíclica de nascimento e morte.
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hábito de acreditar que você possui liberdade. Perceba como 
nos sonhos também se realizam ações, mas o mundo onírico 
não é mais que uma projeção dual de sua própria mente. Nos 
sonhos você não cria nada; imerso neles acredita que você 
decide, e o faz tão somente por seus próprios condiciona-
mentos conscientes ou inconscientes.

Você acredita que é livre, mas é prisioneiro a todo momen-
to de seus próprios pensamentos. Eles aparecem indepen-
dente de sua vontade. Você acredita que se decidir deixar de 
pensar, você consegue realizá-lo? Os pensamentos que você 
processa através de sua vontade são produtos de seus interes-
ses, de suas necessidades e de condicionamentos passados; 
ao contrário, os pensamentos que emergem na esfera de sua 
Consciência e que você não pode controlar fazem parte de 
seus hábitos de descontrole que já estão ativados como condi-
cionamentos sociais, culturais, pessoais ou hereditários.

Você não é livre, mas pensa que é livre. Com certeza pen-
sar que é livre não significa ser realmente livre, mas você não 
possui mais opções. Por mais vontade que tenha apenas ocor-
rerá o que por karma deva acontecer entre você e a raiz dos 
atos perdidos na noite dos tempos, e que neste mesmo ins-
tante se atualizam como consequência e aos quais responde 
com os mesmo hábitos forjados na mesma noite dos tempos.

Você observa o mundo dual sempre diferenciado. Dele 
se alimentou quando cresceu e assim o verá até morrer. Sua 
saída não é atuar de forma moral, sua saída é deixar de ser um 
“eu”. Estabelecer uma forma de cognição aonde o aqui e ago-
ra realize ações encadeadas a causas previas e não gere karma 
quando atua. Quando alcançar isto graças a uma adequada 
educação da mente, poderá ver a informação que constitui o 
universo sob uma nova ótica. Nesta nova forma de ver existi-
rão objetos e sujeitos, mas quem conhece, quem compreende 
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a realidade não apresentará sentido de diferenciação entre 
conhecedor e conhecido; são os terrenos da não-dualidade.
E: Sim, verdadeiramente é muito estranho. Da forma como você 

apresenta existe um encadeamento causal que gera sentido de 
relação entre passado e presente.

S: Efetivamente, a relação entre passado e presente que 
acontece no mundo dual se denomina karma. No entan-
to, é importante esclarecer que o encadeamento da ação 
e sua posterior consequência surge exclusivamente se 
ao executar o ato causal existe intencionalidade, sentido 
de “eu”, de não ser assim, o ato que ocorre em qual-
quer presente é livre e não gera consequências de rela-
ções futuras com nenhum outro instante, nem nenhum 
outro lugar. Você vive na ilusão de acreditar que seu 
“eu” existe, semelhante a crença de que as pessoas que 
surgem nos seus sonhos são reais e independentes de 
você, ou ao ver uma corda enrolada, identifica ela como 
sendo uma serpente verdadeira. Você vive prisioneiro 
em um mundo que sua própria mente vem construindo; 
e nesta prisão sofre e tem prazeres, más simplesmente, 
você é uma marionete de um destino que forja sua pró-
pria ignorância. Você vê que tudo nasce e morre; não 
importa o que você perceba, a vida é impermanente e 
toma um rumo que você não pode evitar. Você acredita 
que sua vontade lhe serve para algo? Então, não pense, 
não adoeça, seja feliz ou não morra. Nada do que você 
pensa é realmente importante, igualmente morrerá. Sua 
única opção inteligente é o Sendero do dharma.
A consequência de qualquer ação que tenha realizado 

sempre aparecerá e quando erroneamente você se identificar 
com ela, associando-se por desejo de resultado ou por sen-
sação de ser proprietário da ação, criará um novo potencial 
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futuro, e assim criará um círculo vicioso de nascimento e de 
morte sem final. Ao não ser assim, ou seja, em não existir 
quando atua “desejo” e “egoísmo”, o ato realizado é livre. E 
essa é realmente a liberdade que todo o indivíduo pode optar. 
Então, tenha clareza que sua liberdade não está em decidir 
qual ação realizar; sua liberdade está em identificar-se ou não 
com a ação que executa. Por isto, o livre arbítrio não se válida 
em uma escolha voluntaria a que se supõe que o sujeito pos-
sui opção graças a sua própria vontade, mas sim, na capaci-
dade de identificar-se ou não com a ação que realiza.
E: Então, o libre arbítrio não existe!
S: Não existe nenhum ato que você realize livre de passado. 

A liberdade reside em não criar o futuro. Não existe um 
futuro independente de um ato que realiza agora. Ser 
hábil na ação implica viver “agora” sem gerar futuro.
Quando você não entender algo, permita-se guiar pela 

natureza; seguramente, ela é mais sábia. Perceba como as 
estações se alternam entre si, você goste ou não; note inclu-
sive como pesa o poder de sua vontade para que não ocorra 
a queda de seus cabelos. Também não regula pela vontade a 
temperatura de seu corpo; o processo continuo de mitoses que 
permite a reprodução de todas as células de seu corpo ocor-
re independentemente de você. Diga-me, quem controla seu 
corpo? Talvez é você que escolhe a roupa e a cor ao vestir-se?
E: Você não tem muito como escolher.
S: Inclusive as roupas e a cor você decide pela preferência 

que seus hábitos lhe induzem a escolher. Se não fosse 
assim seria igual vestir-se com roupa de homem ou de 
mulher, ou simplesmente andar nu.

E: Me apresenta que, quando acredito que decido, não decido?
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S: Você não decidiu nascer, simplesmente ocorreu; muito 
menos decide adoecer nem morrer, simplesmente acon-
tece. Acredita que possui uma vontade, mas sua vontade 
realmente é apenas o pensamento de acreditar que você 
atua. Assim como acredita que é dono de seu apartamen-
to, assim acredita que é dono de seus atos. O que lhe dá 
sentido de propriedade sobre seu apartamento é uma 
escritura de propriedade; sem esta escritura não se pode 
provar que ele lhe pertence. Acredita que suas ações per-
tencem a um “eu” que realiza como quiser a ação? Mos-
tre-me as escrituras que certificam a propriedade dos atos 
que realiza. Você não realiza nada, nunca realizou e nun-
ca realizará. Joga no sonho de sua mente em ser um ator 
e mantém o constante pesadelo de acreditar nisto. Você 
em essência não se diferencia de qualquer louco interna-
do em um manicômio; eles veem como válidos sua rea-
lidade; você e muitos mais, milhares, milhões mais, não 
possuem o menor controle de nenhum de seus processos. 
Lhe apresento desta maneira: você acredita como real um 
mundo que não controla e do qual é seu escravo.

E: A ação é sem saída!
S: Lembro-me do equívoco que cometem aqueles que se 

encontram prisioneiros de suas mentes: sentem-se impo-
tentes. Por acaso não percebe que sua impotência é parte 
dos mesmos hábitos e condicionamentos que encontram-
-se em conflito por evitar que aprisionem sua mente? 
Acredita que sofre ou que está preso? Tudo o que você 
pensa de si mesmo é apenas o resultado de sua própria 
ignorância. Semelhante ao pensar que possui liberdade, 
do mesmo modo pensa que não a possui. Seu problema 
está em assumir como válidas suas falsas compreen-
sões. Quando caminha sufocado em busca de água pelo 
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deserto, e assume como real uma miragem. Então se ale-
gra, pois acredita que poderá saciar em breve sua sede. 
Entenda: a miragem dual lhe faz acreditar que você está 
preso a pensar e escolhe por pensar em não estar; isto 
é o absurdo de sua pretensão. A saída inteligente não é 
realizar ações morais, pois elas simplesmente lhe levarão 
a criar hábitos mentais e condicionamentos dirigidos em 
uma direção aparentemente virtuosa. Repito: sua única 
opção inteligente é caminhar pelo Sendero do Dharma. 
Você deve responder à ação que a vida lhe apresenta em 
cada momento, pois você é responsável de realizá-la pelo 
simples fato de estar vivo. Responda diante dos eventos 
como faz quando dirige seu carro: você jamais fica obser-
vando uma única paisagem pois ocorreria um acidente. 
Da mesma maneira permita que as ações ocorram e dei-
xe-as nascer e morrer. Não se prenda a nenhum instante. 
Os instantes são como as ondas: nenhuma se parece com 
a outra. Faça de cada instante um momento único obser-
vando que cada momento está vivo. O fluxo da Consci-
ência atendendo aos eventos é sempre permanente e não 
depende de você. Solte sua vontade de atuar e flua em 
uma atitude que notará como sendo inteligente ao dei-
xá-la fluir por si mesma. Uma e outra vez surpreendido 
pela força de cada instante alcançará que o “eu” perda 
sua predominância mental. Confie na inteligência que faz 
com que tudo ocorra; ela é mais sábia que qualquer se 
seus próprios hábitos de conduta.

E: Então, tudo se resume em identificar-se ou não com a ação em 
qualquer ato realizado...

S: Vamos esclarecer o que é identificar-se, pois pode significar 
formas de compreensão diferentes para alguns. Quando 
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usamos palavras similares, devemos ser precisos na cor-
respondência de seu significado.
Você sente-se proprietário de sua vida, se sente dono de 

sua existência?
E: Claro, minha existência é minha, minha vida é minha, me per-

tence exclusivamente.
S: Isso é identificar-se com seu próprio sentido de individu-

alidade. Você se vê a si mesmo como causa e raiz de sua 
própria vida?

E: Pois, não…, existo, é assim, mas não encontro em mim a própria 
capacidade de minha existência. Apareço existindo; controlar 
sua raiz está além de minhas possibilidades.

S: E julga então que Deus é sua causa?
E: Bom, efetivamente, é uma explicação apropriada de minha razão 

de existência.
S: Sua identificação implica em identificar-se com a existên-

cia do divino e, por sua vez, implica identificar-se com 
sua própria impotência e ignorância cognitiva. Você 
desejaria em algum momento de sua vida imitar a quem 
tenha encontrado sua liberdade interior?

E: Com certeza, essa é a razão pela qual estou aqui.
S: Esta é a identificação por desejo de fruto. Quer dizer, você 

assume como válido a sua necessidade de um futuro 
livre; o assume como real e se projeta existindo neste des-
conhecido futuro aonde algum dia se desencadeará esta 
situação.

E: Mas então todo ato leva implícito a identificação de uma ou 
outra forma!
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S: A continua identificação com a ação provê de permanência 
a sua própria individualidade. A ligação entre uma ação 
realizada e o potencial e inexistente futuro de consequên-
cias é denominado de karma. Em ambas temporalidades 
de passado e futuro que experimentou e experimentará 
se encontrará atingido, em razão do karma, pelo sentido 
de individualidade em todos seus processos cognitivos. 
Portanto, sua única saída de um mundo de dualida-
de constante, aonde a cognição flui entre os opostos de 
prazer e de dor, é o Sendero do dharma. Enquanto isso, 
nos mundos duais, sua própria ignorância lhe dotará da 
crença de que existe como um “eu”. Apenas o cansaço, 
o desespero de se viver em um mundo impermanente 
aonde alternativamente dor e prazer flutuam, lhe levará 
um dia a explorar uma nova interpretação da vida, de 
uma vida conducente a uma realidade mais estável e per-
manente. Esta estabilidade é denominada de não-duali-
dade. Nesta nova forma de cognição, o universo possui 
um desenvolvimento estável. Na experiência Não-dual 
as categorias do infinito, absoluto e outras entidades ili-
mitadas não são apenas atributos teóricos, mas verdades 
plenas de experiência que dá um conhecimento cognitivo 
desprovido de dualidade.

E: Mas agir sem o sentido de identificação egoísta, e sem desejo pelo 
resultado da ação é praticamente impossível!

S: Não, você está equivocado. Para você que é praticamente 
impossível desidentificar-se da ação, pois você assume 
como axioma básico de sua própria realidade que a exis-
tência está associada com a individualidade que lhe per-
mite experimentar seu corpo ou sua mente. O conceito 
individual de «eu sou um corpo» ou «eu sou uma men-
te», impede uma interpretação diferente de si mesmo e do 



152 O SenderO dO dharma

mundo ao seu redor. Sua falsa identificação é semelhante 
aos equivocados juízos que você assume como válidos 
enquanto dorme. Lá, durante o sonho, assume a sua indi-
vidualidade como sendo real e o mundo ao seu redor o 
aceita implícito como válido e independente de si mes-
mo. Durante o sonho, ninguém pode convencê-lo de que 
o mundo que experimenta é uma experiência ilusória, ou 
seja, que o sonho não tem realidade por si só. No entanto, 
ao acordar, as certezas que antes lhes acompanhavam e a 
validade dos julgamentos oníricos se desmoronam dian-
te da certeza da realidade que envolve você ao regressar 
para o estado de vigília.
O problema de identificação surge devido a uma per-

cepção errada do que você considera como sendo a sua reali-
dade. A percepção equivocada leva a uma falsa identificação 
com os seus processos mentais. O processo mental leva-o a 
assumir como sendo um fato válido o que você assume inde-
pendente daquilo que conhece como fato. A distinção entre 
perceptor e percebido torna-se o núcleo de todo o problema, 
das dores físicas e psicológicas que podem começar a experi-
mentar no mundo dual. Repito: a percepção cíclica e imper-
manente do mundo dual possui raiz em uma falsa percepção 
da realidade. Essa falsa percepção origina-se no sentido de 
«eu» que a mente toma durante seu processo dialético.

Por essa razão, se busca erradicar a todo custo o senti-
mento de «eu», o sentimento de posse da ação ou da cog-
nição. Alegando que «atuo» e que «sei» implica um sentido 
de egoísmo no ato. Esta afirmação é fundamentalmente erra-
da, porque envolve acreditar que o sentido da Consciência 
individual é válido, impedindo o reconhecimento da expe-
riência não-dual. Na medida em que a atividade mental seja 
eminentemente dialética ou, o que é o mesmo, na medida 
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em que você não tem outros meios de possuir certezas exce-
to pensar, sentir ou a experiência de emocionar-se, viverá 
em um mundo cuja realidade é semelhante a de um sonho 
durante o sono, ou seja, parece real enquanto não despertar.
E: É possível criar o hábito de agir corretamente?
S: Aprofunde-se na ação de tal modo que seu universo fique 

tão firmemente fechado nesta única expectativa momen-
tânea que vida. Impeça que sua memória de enganar e 
duvidar. Aprenda a observar o mundo que o rodeia sem 
emitir julgamento sobre o que é percebido. Apenas bus-
que interagir, como faz a sua pele diante da temperatura 
suando com o calor ou eriçando diante do frio. Perma-
neça sempre atento sem esforço em fazê-lo. Viva, mas 
não tente reter o presente, deixe nascer cada um dos atos, 
mas também não impeça-os de morrer. O maior don que 
a vida pode dar consiste em agir sem ser um sujeito da 
ação, em atuar sem existir quem atue.
O fato de atuar como sendo uma reação natural ao acon-

tecimento do momento presente, impedirá de se criar víncu-
los entre o ator e a ação realizada, porque neste momento não 
existe nenhum agente da ação. Nesse caso, uma reação natu-
ral da ação, não é um processo voluntário, pois não requer de 
um esforço ou de uma disciplina especial. Semelhante a que 
não se requer esforço para alcançar o sono ou não se requer 
uma vontade para que seus pulmões atuem respirando, de 
forma semelhante, a interação natural diante ao momento 
presente não requer uma atitude voluntária. A vontade é 
essencialmente, um impulso do ego que leva à realização de 
um objetivo estabelecido. Quando houver uma vontade, o 
objetivo que leva à atuar apresenta implícito o desfrutador 
desse objetivo. Por essa razão, a vontade ou a disciplina não 
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são a causa da erradicação do “eu” nem do nascimento da 
experiência Não-dual.
E: Se Deus não dirige a dor, a guerra ou a morte, então quem?
S: O mundo e suas consequências são o resultado do karma 

congênito que vida traz vida o arrasta e o aprisiona ao 
mundo. Tudo parte essencialmente do desejo pelo resul-
tado da ação e pelo sentido egóico enquanto age.
Cada pensamento, cada ato praticado com intencionali-

dade e com egoísmo nutrem o futuro individual e coletivo de 
tal forma que, em um futuro distante, o passado causal nos 
confronta com as consequências de eventos futuros.

Não há karma bom ou ruim. Não há uma modalidade de 
ação própria na qual o Karma se manifeste melhor ou pior. 
O karma, como já foi explicado, não qualifica, simplesmente 
relaciona causa e efeito graças a interpretação do egoísmo 
humano. É você, desde seu próprio parecer e desde o parecer 
social e ético, quem assume uma consequência como sendo 
em fruto “bom” ou “ruim” de uma ação realizada

Sua crença de Deus se baseia na fé. Seu desconheci-
mento de si mesmo lhe leva a aceitar o fato da existência de 
um regente universal que estipula prêmio ou castigo. Você 
é Deus; sua Consciência é Deus; o amor é Deus, entendido 
como a experiência Não-dual que leva a vivência da integra-
ção do conhecido, do amado e do existente. Deus, segundo 
seu parecer, é a imagem de um pai que guia a seus filhos 
quando estes não possuem faculdades para fazerem por si 
mesmos. Sua própria ignorância lhe impede reconhecer-se 
como sendo imortal. Lhe é mais fácil assumir por fé que as 
qualidades superiores não residem em você, mas sim encon-
tram-se em um terceiro que rege os destinos do universo. Lhe 
ensinaram a acreditar que você é um pecador, realizaram em 
você uma lavagem mental durante gerações enchendo-o de 
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culpa; desta maneira castraram sua capacidade de sentir-se 
e de reconhecer a si mesmo como sendo divino. Com sua 
mente, com seus pensamentos, sentimentos e emoções você 
cria sua própria crença de Deus. A observa de múltiplas e dis-
tintas características, todas elas prodigiosas e indescritíveis. 
Saiba que são apenas ideias de Deus. Deus não é o que você 
pensa dele, semelhante que o amor não é o que você pensa do 
amor. Diante da dor e do sofrimento você clama pela presença 
divina. Saiba que não ocorrerá nada que não faça parte de seu 
congênito karma, semelhante a que, por mais que se esforce, a 
flecha tensionada e lançada pelo arco não mudará sua trajetó-
ria. Você é escravo não da vida, apenas de seus pensamentos 
egoístas; são eles que traçam o Sendero de sua própria igno-
rância. A maior falácia é acreditar que o “eu” existe.
E: E como viver sem ética?
S: Você se reconhece a si mesmo, em qualquer momento e 

lugar, como “causa sem causa” Ser Não-dual e absoluto?
E: Não, claro que não
S: Quando você experimentar empiricamente poderá viver 

sem qualquer ética. Enquanto isso, lute para estabilizar 
o seu pobre sentido de individualidade e busque tentar 
agir para o bem comum que a lei social ou sua Consciên-
cia lhes apresentam. No entanto, a aceitação de tais leis 
necessariamente vai levá-lo para a relatividade de seus 
postulados e vereditos. Quando não mais existir em você 
quem realize a ação, nem tampouco quem atue pelo fru-
to que ela possa oferecer, então a ética será um elemento 
substituível por uma reação com base na experiência de 
um presente livre. A lei moral é necessária enquanto um 
grupo humano aprende a reconhecer o respeito ao implí-
cito impulso de existir. No entanto, indague para saber 
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“quem eu sou” e perceberá que, além da mente que per-
gunta, este o espectador silencioso que preenche a criação 
desde sempre e para sempre. Situe-se ai e experimentará 
que a moral, a ética e qualquer outra formalidade são jul-
gamentos infantis e absurdos.

E: possível se librar do peso kármico?
S: Sim, para isso você tem duas opções: a “reta ação” e o 

“conhecimento de si mesmo”. Em ambos os casos, a liber-
dade é a ausência de “eu” que acontece no atuar ou no 
saber. O seu “eu” divide a realidade em uma dualidade 
incessante em “conhecedor” e “conhecido”. Nesta reali-
dade acontece a relatividade dos fatos experimentados e, 
portanto, a instabilidade de tudo conhecido.
O mundo não para na ausência do “eu”, o mundo con-

tinua a ser experimentado, mas sob um novo paradigma. O 
novo modelo cognitivo é estabelecido na ausência de um 
“eu” não erradica o sujeito nem o objeto, mas introduz a cer-
teza de quem conhece não diferencia o conhecedor do conhe-
cido. Esta declaração, que parece ser um trocadilho, redefi-
ne a Consciência sob uma nova prerrogativa, uma aonde a 
percepção passa a ser simultânea no tempo e onipresente no 
espaço, ao contrário do modelo sequencial habitual aonde o 
tempo e o espaço são entidades que delimitam.
E: Poderia ampliar sua resposta?
S: O encadeamento de causa e consequência pode ser evita-

do ao realizarmos a “reta ação”, quer dizer, aplicando-se 
em executar os atos ausentes de sentido de propriedade e 
sem buscar o resultado dos mesmos.
Os conteúdos kármicos, qualquer que sejam suas cau-

sas, apenas podem ser dissolvidos pelo conhecimento de si 
mesmo, pois é a falta deste conhecimento que se estabelece 
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a cadeia kármica entre o ator e o resultado de ação. A duali-
dade não existe por si mesma, ela é o resultado da evolução 
do pensamento dualista. Enquanto a experiência de pensa-
mento dual como expressão individual ou coletiva, o mundo 
vai assumir as consequências de tais pensamentos. A mente 
humana experimenta o mundo pensando-o ou sentindo-o. 
Não há o costume de ver além dessas duas opções. Então, os 
seres humanos são divididos entre “racionais” e “sensíveis”. 
No entanto, existem outras maneiras de interpretar a conti-
nua realidade sensorial e ideal. Basta situar-se continuamente 
surpreendidos diante de um novo evento e imediatamente 
o sentido de egoísmo desaparece do processo cognitivo até 
desaparecer momentaneamente. O caso de ausência de indi-
vidualidade pode aparecer nos momentos em que a novidade 
ou o assombro preenchem um momento presente qualquer. É 
justamente essa continuidade do presente que abre as portas 
a novos Estados de Consciência. Educar a mente em perma-
necer no presente é uma parte essencial da prática meditativa.

Qualquer medida tomada sob os novos parâmetros que 
envolvem ausência de individualidade não cria ligação entre 
a ação com quem age. Isso liberta o indivíduo de criar um 
futuro mental e liberta a mente de experimentar a sensação 
de dualidade. O universo é como é, mas não é como você 
pensa que ele é.
E: Escutei um termo denominado karma sanchita. Poderia esclare-

cer o que é e aprofundar sobre isto?
S: A contínua intencionalidade introduzida pelo ator durante 

a realização da ação leva a acumular todos os inacaba-
dos desejos em uma potencial vida futura. São tantos os 
desejos inacabadas em uma vida e tantos “eus” que os 
produzem, que a natureza automaticamente impulsio-
nada pelo karma apresenta em se tornar um potencial de 
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consequências futuras. Estas consequências não aconte-
cem nesta vida presente, devido que nesta vida apenas 
frutificam as consequências de karmas passados. Sanchita 
Karma é o conjunto de ações realizadas com um sentido 
de individualidade e desejo de fruto que não se é colhido 
nesta vida, mas que prosperará em outras circunstâncias 
e associados a outras vidas,
É a identificação do agente da ação com a ação a causa 

do samsara, isto é, a roda sem fim de renascimentos. É o fru-
to ainda imaturo que induz a própria natureza, devido ao 
karma, quem vai estabelecer as bases sobre a qual algum dia, 
e em circunstâncias semelhantes as identificadas como cau-
sa acontecerão consequências já previamente definidas nas 
causas. Então, o homem acredita que atua e que decide com 
a sua vontade o seu futuro. Nada é mais falso. A vontade se 
liga ou não a ação, mas nunca é o fator determinante que 
resolve uma consequência. Estamos capturados e acorrenta-
dos a nossos hábitos mentais. São eles, os hábitos e o condi-
cionamento genético que a todo momento criam padrões de 
resposta a eventos que ocorrem. Ninguém é estranho a seu 
passado. É o passado quem decide. A única opção mais inte-
ligente é quebrar a cadeia kármica que promove o samsara.

Os acontecimentos de uma vida são tão inamovíveis 
como o resultado de um jogo de futebol visto na repetição. 
Até que você não saiba o resultado de antemão, vai sofrer 
acreditando que seu esforço pode ajudar a inclinar a balança 
do resultado. Não importa se você sofre ou não; este sofri-
mento é também um condicionamento psicológico. Você não 
é o que você pensa, ou o que sente, você é aquilo aonde está 
escrito o que pensa e sente. Semelhante a que você apenas é 
o seu passado se pensar nele, como é o seu futuro, se você 
pensar sobre isso.
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A soma total das consequências que formarão em um 
futuro incerto, denominamos de sanchita karma.64 Estes con-
teúdos localizados em uma parte da mente é chamada de 
chitta65 e esperam pela natureza, que mediante as divindades 
ou inteligências orientadoras que a assistem, manifestem a 
possibilidade da existência humana, que em breve será ini-
ciada graças ao processo de fecundação.

O Karma sanchita nasce graças à ignorância primária66 
do indivíduo ao ignorar sua essência absoluta,67 e dissolve-
-se única e exclusivamente através do reto conhecimento.68 
Sanchita aparece apenas por ignorância e, portanto, será 
diluído apenas com o conhecimento direto de Si mesmo que 
vem com a experiência de samadhi. A continuação da expe-
riência ininterrupta de samadhi consegue quebrar as cadeias 
antigas de causa e efeito que ligam todos os koshas.69 Quem 
permanece imerso um tempo suficiente na experiência de 
samadhi desfaz todo o karma sanchita e será denominado de 
“libertado em vida”.70

Por sua vez, antes do nascimento físico e como núcleo 
individual e social do futuro ser humano, uma fração do san-
chita karma formado por hábitos e condicionamentos mais 
fortes definirão os padrões sobre os quais irão ser desenvol-
vidas em cada um dos koshas e o mesmo ambiente social que 
vai perdurar durante a vida. As diretrizes a partir do qual 
se desenvolverão ao longo da vida, e que são apenas uma 

64  Ações “acumuladas”.
65  Chitta neste caso deve ser interpretado como memoria a longo prazo, um con-

ceito um tanto distante da memória inconsciente.
66  Agnana, produtora de maya, a ilusão.
67  Atman.
68  Gnana.
69  Veja nota 32.
70  Jivanmukta, estado semelhante ao de iluminado ou Budha na tradição budista.
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expressão parcial de sanchita karma, denomina-se de prarab-
da karma.71 E, embora tal prarabda karma é imutável, deve ser 
vivido plenamente e completamente. Imagine que o próprio 
ato do nascimento em comparação com o instante em que 
um arco tencionado dispara uma flecha: são as condições 
físicas, vento, temperatura, pressão atmosférica, velocidade, 
etc., que determinam o caminho da flecha e jamais a vontade 
do arqueiro. Então, são as causas anteriores que determinam 
os ambientes individuais e coletivo de quem encarna em 
um corpo, e nunca a vontade do nascido poderá modificar 
a direção das consequências nesta vida, de suas ações pas-
sadas. O encadeamento kármico prove novamente de ator e 
ação, ambos diferentes e associados a uma realidade dual.

Portanto, a vida além de ser necessária é obrigatório 
vive-la da maneira mais correta. O objetivo final é a obten-
ção da felicidade. Mas esta felicidade não é uma abordagem 
mental ou emocional, mas sim, a bem-aventurança que pro-
ve a cognição de eventos não-duais. A educação mental que 
requer qualquer indivíduo para poder modificar a cogni-
ção e leva-la a experimentar novos Estados de Consciência 
requer a realização da “reta ação”. Só então o novo karma não 
aparecerá novamente, e com ele o “eu” e a dualidade mental, 
além de todo o futuro incerto que imprime o samsara.

É importante notar aqui que o karma opera exclusiva-
mente sobre os koshas, e nunca sobre o eterno Não-dual Brah-
man, por isso é possível a qualquer momento realizar o tão 
desejado conhecimento do SI mesmo. Sempre e em qualquer 
momento pode ser conseguida a liberação72 total, e para isto 
basta reconhecer o suficiente e experimentar a própria essência 

71  Por vir, por aparecer.
72  Se refere ao alcançar o estado de jivanmukta



161 O SenderO dO dharma

primordial e estruturada por qualquer das três vias espirituais 
indicadas na tradição Vedanta.73

E: Então, quando terminará o processo kármico?
S: Quando começou?
E: Quando começou o que?
S: Quando iniciou a primeira suspeita de karma?
E: Não sei. Diga-me você.
S: Quando você tem deixado de ser essência imortal Não-dual?
E: Pois, em teoria... nunca!
S: Se você é sempre Consciência Absoluta Não-dual,74 aonde 

está o início de algo, chame-o de karma ou de qualquer 
outra coisa, e aonde está seu final?

E: Mas… e todo este universo cheio de individualidade…, e o meu 
passado, o seu… por acaso são inexistentes?

S: Onde está o limite entre você e o universo cheio de indivi-
dualidades? Em qual ponto deixa você de ser um indiví-
duo e em qual ponto aparece o universo externo a você?

E: Não sei exatamente, mas é inegável que ambos coexistimos…
S: Concordo que coexistam, no entretanto, coexistem 

independentes?
E: Ah! entendo! O problemas simplesmente está em o que nos faz 

olhar diferente meu “eu” e o mundo...
S:  Assim é; sua falsa crença em assumir veladamente como 

sendo real o conceito mental que define a uma coisa 

73  Estes são: Karma yoga, bakti yoga e gnana yoga, os senderos da reta ação da devo-
ção e do reto discernimento.

74  Kutasta chaitania, a diferença da consciência refletindo o individual, chidabasa.
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como sendo um “algo” o faz ver o mundo não como é, 
mas sim como você pensa que ele é. É ai aonde nasce o 
dilema do mundo e de vocês como entes independentes 
e diferenciados.
Por isto sua pregunta, mesmo válida, é errada. Não há 

um início kármico, pois não há um algo real que padeça 
do karma. Sua pergunta não possui resposta, pois está mal 
formulada. Você assume como real algo que não é real. É 
impossível esclarecer a razão de existir de uma serpente que 
se observa ao distorcer a visão de uma corda enrolada em 
um caminho. Buscar encontrar a gênesis desta serpente é um 
absurdo pois na realidade ela não existe.
E: Se realmente não existe karma, então quem atua e põe em movi-

mento o mundo?
S: Não é você quem faz, ninguém faz, é apenas a própria 

inércia do processo kármico. O movimento que você vê é 
semelhante ao que acontece em um sonho, onde o mundo 
vai e vem noite após noite. Enquanto você interpretar o 
mundo com a valorização da individualidade instaurada 
na sua mente, observará a cada elemento individual de 
forma impermanente e lutando sempre para alcançar a 
perfeição. Ao interpretar o mundo sem o sentido de «eu» 
na mente, verá cada elemento em nenhum lugar em par-
ticular, mas fazendo parte de todos os outros.
Em que momento a não-dualidade assumiu em sua 

mente o sentido de individualidade? No mesmo momento 
em que você se vê a si mesmo pensando. Quando você pen-
sa em algo e mentalmente o conceitualiza, usando o sentido 
de propriedade de suas memórias, a natureza se encontrou 
irremediavelmente compelida a criar um elo entre você e a 
consequência de suas ações. A natureza compensa o seu pen-
samento através da introdução da ligação de causa e efeito. 
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Pensar associado com um «eu», embora seja um ato real, não 
é um ato de liberdade. Portanto, a natureza restaura a inte-
gridade com um mecanismo que irá proporcionar o equilí-
brio novamente, este mecanismo é chamado karma.

Por que o indivíduo apresenta traços de permanência no 
tempo? Saiba que o sentimento de “eu” que fornece a sua 
mente não é estável. Você acredita que possui um único “eu”, 
mas ele vai mudando à medida que a sua experiência obtém 
resultados. Você pode dizer que a humanidade tem perma-
necido através dos séculos criando história, mas nunca pode-
rá dizer que a humanidade tem mantido as mesmas caracte-
rísticas ao longo dos séculos, nem mesmo mês após mês. Da 
mesma forma, o conceito de “eu” que você utiliza permane-
ce sempre, mas o seu conteúdo varia a cada momento. Não 
existe um “eu” que permaneça no tempo, ele é apenas um 
conceito genérico que você usa como forma de se apropriar 
da experiência. Tempo e espaço estruturam uma atividade 
que define uma experiência e fundamenta o sentido de dua-
lidade que sua mente experimenta.

Como o sentido aparentemente estável de individua-
lidade se dilui novamente em não-dualidade? Tudo cessa 
semelhante ao momento quando a falsa cobra é vista nova-
mente como uma corda passiva enrolada ao lado do cami-
nho. A cobra é inegavelmente cobra durante a ocorrência 
da falsa percepção. Do mesmo modo, o “eu” se experimen-
ta como real, enquanto você esteja imerso em um ambien-
te dual. O “eu” e a dualidade sujeito-objeto fazem parte do 
círculo vicioso da aparência real. Quando a percepção assu-
me conotações superiores e se experimenta a não-dualidade, 
você perceberá que o mundo não mudou, apenas continua 
existindo sob uma continuidade que não precisa ser possuí-
do por ninguém, exceto por si mesma. Nada se dissolve em 
nada, pois nada deixa de ser o que é. Apenas o que “é” é 
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visto simultaneamente quem sabe. Esta simultaneidade de 
sujeito-objeto introduz um novo paradigma cognitivo que 
definimos como “Não-dual”.
E: Então o mundo evolui aleatoriamente, devido a que ninguém o dirige.
S: Entenda: não estou dizendo que não exista inteligência no 

próprio ato da inercia kármica; o que você deve entender 
e refletir é que não existe um ato volitivo de ninguém a 
respeito do qual o universo apareça existindo. O univer-
so é apenas um eterno presente cuja natureza essencial é 
a Consciência Não-dual. A Consciência como base inte-
ligente imprime uma ordem; por isto a natureza possui 
implícita uma ordem em qualquer das partes em que se 
possa ser pensada. Não lhe solicito que extirpe a mente, 
apenas lhe aconselho que busque observar o mundo e a 
você mesmo sem impor a apropriação egóica em todo juí-
zo mental; atreva-se a observa sem pensar-se observando 
e sustente-se neste infinito e eterno presente que aparece 
quando ele acontece.
Se você acredita que alguém atua criando e fazendo evo-

luir o mundo, então pergunte-se quem põe em movimento 
o sonho e faz com que ele se desenvolva. Você pode dizer 
que é Deus quem faz nascer o universo ilimitado de sonhos 
oníricos? No entanto, quando dorme você assume este esta-
do de sonho como sendo real. Então, quando dorme, e ao 
ser levado pela crença da existência de Deus, vê Nele a cau-
sa de tudo o que existe no sonho. Quando o sonho acontece 
ninguém poderia negar esta opinião. Mas ao despertar tudo 
desaparece..., junto com o Deus sonhado. Agora, em vigília, 
damos crença a uma nova percepção e novamente acredita-
mos que existe um Ser diretor desta criação. Devido a ordem 
que se estabelece neste processo evolutivo, se assume que 
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existe uma Consciência Universal por traz de todos os atos. 
A esta Consciência somos acostumados a chamar de Deus.
E: Segundo tenho escutado em alguma ocasião, o karma atua como 

um ente que relaciona o presente e o passado.
S: O karma possui um significado ético e outro metafisico.

Desde a perspectiva ética, o karma relaciona o ator e a 
ação, e cria um tipo de atuar moral que orienta um tipo de 
vida. Este tipo de vida é consistente unicamente se existe no 
ator o sentido de apropriação na ação e a busca de benefício 
pelo fruto da ação. A “reta ação” tem que converter-se em 
um modelo prático que resuma a razão de ser de um indiví-
duo atuante. O dharma, como razão da ação, é a forma mais 
inteligente de atuar, pois é a única que favorece um sentido 
real de liberdade.

Desde a perspectiva metafísica, o karma é a causa de ser 
do “eu”. A realidade dual se estabelece na medida que existe 
um “eu” que assume como sendo própria a experiência men-
tal da dualidade sujeito-objeto. A continuidade egóica é um 
subproduto e não a causa da criação. O “eu” é um convidado 
ao espetáculo da criação mas, enquanto durar a representa-
ção dual, assume que é uma real e fracionada parte do espe-
táculo da vida.

AS GUNAS: 
AGENTES ATIVOS DA AÇÃO

Estudante: Se tudo o existente ocorre como espontânea causalida-
de, então. Quem impulsiona a realização da ação?

Sesha: Sua pregunta possui várias respostas, dependendo do 
Estado de Consciência de quem pergunte. Por exemplo, 
perceba que a uma criança se pode responder de várias 
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maneiras segundo seu nível de maturidade. A pergunta 
que um pequeno faz a respeito de como nascem os bebes, 
se é possível oferecer variadas respostas segundo seja seu 
nível de compreensão, ou seja, desde que a cegonha os 
trazem de Paris até as mais consagradas teorias cientificas.
Desde a prerrogativa de seu Estado de Consciência, aon-

de a mente identifica a dualidade em tudo que é conheci-
do, temos que entender que o mundo se observa evoluindo 
em um marco tempo-espacial. A direção do tempo vai em 
direção da entropia, quer dizer, para o futuro, e cada objeto 
preenche um único e exclusivo lugar na tridimensionalidade 
volumétrica que ele ocupa. Sob esta perspectiva, o universo 
é a soma de eventos independentes que o constituem. A res-
posta a quem é o responsável pela ação e do existente, pode 
ser encontrada em qualquer dos diversos campos do saber 
que opinião sobre o tema: o religioso, cientifico, filosófico, 
etc. O mais seguro é que nenhuma das respostas venham 
coincidir com as restantes. Dentro do emaranhado de possí-
veis respostas, existe uma que afirma que é você que é o ator, 
que a ação depende de você e que o universo é energia em 
constante transformação; que você cria seu futuro e que em 
suas mãos está o transcorrer de sua vida.

No entanto, desde outros Estados de Consciência, a 
resposta ao problema da causa da existência do universo e 
da ação possui outros ingredientes. Desde a perspectiva da 
experiência Não-dual, por exemplo, o universo, a ação e todo 
o existente possuem como base uma única substância Não-
-dual associada a Consciência, ao Amor e ao Ser Absoluto. 
Quer dizer, não se percebem eventos independentes, mas sim 
que o próprio universo está interconectado pela Consciên-
cia Não-diferenciada. A matéria, a ideia e a própria energia 
não são mais que modalidades probabilísticas da existência 
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da Consciência Não-dual, tal como os três estados em que 
se apresenta a água: solido, liquido e gasoso, não são mais 
que diferentes representações físicas das mesmas moléculas 
químicas. Esta afirmação que tende a que toda a substância 
do universo é simples Consciência Não-dual parece torcer 
os cabelos, mas sob a luz da compreensão e da experiência 
Não-dual é tão clara e compreensível como a certeza de que 
tem você agora mesmo de que existe.

Os orientais, e especificamente os da tradição hindu, 
introduzirão uma estranha e nova ideia com o fim de tornar 
moderadamente entendível desde o ponto de vista racional 
a existência do universo e da ação. Esta ideia possui relação 
com as gunas, as próprias qualidades da natureza, os hindus 
apresentaram que quem executa a ação não é o indivíduo, 
pois o sentido de “eu” não possui causa nele mesmo. Devido 
a que o “eu” é um subproduto mental, uma ideia a mais que 
se desenvolve na cognição e cria o sentido de apropriação 
do conhecido, deveria de existir um mecanismo que fosse 
desencadeante do movimento evolutivo do mundo, e, por-
tanto da ação que nele repercute para forjar as modificações, 
a interessante resposta dos hindus levou a criação de um 
modelo cosmológico e cosmogônico fundamentado em que 
a evolução que se adverte mentalmente desde o ponto de 
vista dual é apenas um produto automático da intervenção e 
mescla das gunas, as qualidades básicas da matéria.

Deve-se entender que, desde a perspectiva Não-dual, 
tanto as gunas como o universo e o ser humano são uma 
expressão não-diferente e sempre eterna da Consciência, do 
Amor e da Existência Absoluta

Toda teoria dual cosmológica que se apresenta, seja, as 
gunas ou o big bang, são apenas especulações filosóficas, 
científicas ou matemáticas que buscam dar uma explicação 
a nossa experiência sensória. Todo o modelo é tão paradoxal 
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que, quando nos sentimos por vontade própria realizadores 
da ação, nos é praticamente impossível impedir a incessan-
te atividade e transformação que ocorre na mente. A sensa-
ção de ser o ator de nossa própria vida se afirmar na crença 
de que somos capazes de tomar determinações voluntárias. 
No entanto, os atos que se deveriam decidir aparecem por si 
mesmos e por si mesmos desaparecem. Julgamos acreditar 
que controlamos o acontecer cotidiano, mas ele nos supera 
desde o primeiro instante em que nascemos até o momento 
final de nossa própria morte.

Diga-me, em alguma ocasião você tem podido experimen-
tar atenção profunda associada a um objeto externo qualquer?
E: Imagino que sim, por exemplo quando leio um libro.
S: Tem notado as diversas fases que operam em sua mente, 

desde a tomada de decisão de abrir o livro até o momento 
onde lendo-o acaba abstraindo-se nele?

E: Pois realmente não muito...
S: Perceba em primeira instância como você seleciona sem 

problema a página para ler; apenas basta abrir na página 
aonde deixou previamente o separador ou simplesmente 
recordando o número da página do livro.

E: Isso é lógico, é o normal.
S: Muito bem. Lhe é claro que ao iniciar a leitura sua men-

te interpreta os diversos signos alfabéticos ordenando-os 
em palavras, frases e conceitos?

E: Sim.
S: Também nota como você deve fazer um esforço mínimo 

mas mantido e consciente deste ordenamento?
E: Sim. A leitura para mim é um ato habitual e requer de mínimo esforço.
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S: Lhe é claro que passado algum tempo totalmente imprevi-
sível, qualquer esforço ao ler desaparece e você se encon-
tra abstraído na leitura, e inclusive pode passar várias 
páginas sem que conscientemente você note?

E: Sim. Evidentemente, é assim.
S: Antes da ausência do esforço na leitura é lógico notar um 

espaço, um certo distanciamento entre você mesmo e o 
livro. Esta distância entre você e as letras que lê pode 
variar desde alguns poucos centímetros a algumas deze-
nas deles. É tão consciente desta distância que pode usar 
óculos ou modular seus antebraços para adequar-se à 
distância correta aonde lhe será mais fácil ler. Agora que 
já iniciou a leitura e o processo de atenção se dirige para a 
compreensão continua do texto, lhe pergunto, aonde você 
se encontra agora quando permanece abstraído na leitu-
ra, distante fisicamente alguns centímetros que detectava 
previamente entre você e o livro?

E: Não lhe entendi muito bem sobre a distância...
S: Quando recém inicia a leitura, aonde você se encontra?
E: Bem, sentado em algum lugar!
S: E o livro aonde está?
E: Nas minhas mãos a uma certa distância!
S: E entre ambos?
E: Entre ambos… um espaço, uma distância...
S: Bem. Quando você está submergido no livro deleitando-se 

da atenção profunda do texto, você pode detectar a dis-
tância que o separa do livro com a mesma facilidade como 
fazia antes de permanecer atento? Você é consciente de si 
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mesmo? É consciente de que lê, ou simplesmente lê sem 
reconhecer-se a si mesmo lendo?

E: Evidentemente, que não; o sentido de distância se perde, minha 
atenção está para o texto e a percepção da distância desaparece.

S: Perceba que a apreciação mental do espaço entre você e 
o livro desaparece, mas existe coisas mais interessantes 
que ocorrem quando sua atenção se mantém permanen-
temente no livro; diga-me, aonde está você como “indiví-
duo leitor” quando você permanece atento?

E: Antes de iniciar a ler busco o livro, pois quero recriar “eu mes-
mo” na leitura. Logo ao iniciar a leitura e permanecer atento 
ao livro, não me dou conta que leio, simplesmente leio. Se me 
pergunta aonde estou “eu” quando permaneço atento lendo, 
pois... não sei...

S: De onde se observa o livro quando você está concentrado?
E: Não há um lugar especial onde eu esteja, simplesmente não faço 

esta pergunta nem estou ciente deste acontecimento.
S: E o espaço do qual afirmava que existia entre ambos, aon-

de está agora?
E: Não existe, não o detecto mentalmente…!
S: Se você não identifica o sentido de espaço com relação 

ao livro, nem se detecta a si mesmo como leitor quando 
está lendo o livro, então, quem muda as folhas e move os 
olhos quando lê?

E: Deve ser um ato reflexo.
S:  E quem conhece, quando o ato reflexo acontece?
E: Bem, eu! não há ninguém mais, apenas eu.
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S: Mas, você acaba de reconhecer que não se detectava a si 
mesmo como sendo conhecedor quando se mantinha em 
atenção continua sobre o texto, e também reconheceu que 
quando lê não se detecta a si mesmo como sendo leitor.

E: Sim, entendo. Quem conhece sou eu, mas se o “eu” não está, 
então quem conhece?

S: Na verdade, o “eu” não conhece, o “eu” não é conscien-
te. O ato de saber simplesmente aparece em um instante 
de presente, semelhante quando ocorre com a atenção 
sobre qualquer evento a conhecer. As coisas se percebem 
estando e as conhecemos sendo. Ser e conhecer são uma 
e a mesma coisa. Devido a isto a única resposta válida e 
coerente a pergunta de quem realiza a ação é que ela sim-
plesmente ocorre sob uma ordem que está além de meu 
próprio sentido consciente individual. Não é a minha 
vontade que me permite conhecer, nem tampouco é o 
meu interesse que vai provocar a ação; tudo simplesmen-
te acontece em um ambiente pleno de Consciência.
Tem que haver uma ordem estabelecida que simples-

mente reage diante da soma de eventos e desencadeia as 
consequências de maneira lógica e eficiente. A nível cósmi-
co, e desde uma perspectiva religiosa, os orientais deram as 
energias que regem os destinos do universo e as ações huma-
nas o nome de devas,75 isto é, são os motores involuntários eu 
regem os destinos da evolução e da ação.
E: Os deuses são o motor imóvel e inteligente de todo movimento?

75  O mundo dévico corresponde ao conjunto de entidades inteligentes que, sob a 
luz da tradição hindu, evoluem desde os elementais menores aos grandes Deuses. A 
linha humana, diferente da dévica, possui o don da identificação com a ação e, devido 
a isto, a crença de ter uma vontade própria. Por isto, erradicando o sentido de “eu”, a 
linha humana pode alcançar a libertação de maya em qualquer momento. Ao contrário, 
os Deuses tem que permanecer desde o início até a dissolução do universo por possuir 
uma natureza satvica (equilibrada) e assim impossibilidade de identificação egóica.
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S: Você reconhece a lei gravitatória como o instrumento que 
origina a atração entre os corpos possuidores de massa.

E: Sim, a lei da gravidade opera sobre todos os corpos do universo 
inteiro, gerando um sentido de atração entre eles.

S: Exatamente. Você considera a lei gravitatória como uma 
expressão inteligente e carente de expressão volitiva 
própria?

E: Não entendo.
S:  O fato de que lei da gravidade se expressa mediante equa-

ções newtonianas ou relativistas, induz a pensar que ope-
ra com um controle perfeito sobre toda massa que ocupe 
um espaço. Esta ordem gravitatória é garças a que mate-
maticamente podemos expressar seu funcionamento. As 
leis de gravidade operam universalmente; sua descrição 
matemática está baseada na descrição consistente das 
experiências da física.

E: Sim, é assim.
S: O fato de que a gravidade se formule sob equações matemá-

ticas que descrevem seu comportamento universal leva a 
pensar que existe um sentido profundo de ordem no uni-
verso físico. Este fato de universalidade não implica por 
acaso uma expressão inteligente da própria natureza?

E: É possível se chamar assim, efetivamente: a natureza se expressa 
com uma ordem rigorosa que permite que a gravidade seja des-
crita em uma linguagem matemática.

S: No entanto, a lei gravitatória é homogênea e uniforme, 
isto é, não opera desde uma perspectiva voluntária de 
ninguém externo, nem contraria nunca a própria lei; 
quer dizer, não depende da vontade de ninguém, nem 
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dos deuses nem dos homens, simplesmente opera sob 
padrões completamente definidos.

E: Sim, entendo.
S: Portanto, a lei gravitatória é uma expressão inteligente 

e carente de ação volitiva própria. Da mesma forma, e 
segundo a tradição oriental, os devas ou agentes da ação 
associados a seu imanente impulso inteligente, controlam 
e operam todas as funções naturais que vão desde as pos-
síveis acomodações cristalinas que operam nas molécu-
las, passando pela inteligência que se impõe a um hábito 
em permanecer, até os grandes processos espirituais.
Sob a descrição religiosa, filosófica e científica da tra-

dição hindu, a crença nos devas implica a aceitação de uma 
ordem inteligente, imanente e universal, carente de senti-
do de vontade própria. Enquanto os devas são a expressão 
inteligente e ordenada que rege o universo, as gunas são a 
substância material e ideal com a qual se constroem o mesmo 
universo. Desde o modelo cosmogônico hindu, você é a 
soma de devas que controlam ordenadamente suas funções 
fisiológicas, associadas aos devas energéticos que modelam a 
absorção de energia do ambiente, e entre mesclada com devas 
mentais que estruturam sua mente e funções ideais. A inter-
-relação de toda atividade está direcionada pelo karma, a sua 
vez, a matéria, a substância ou a energia que em cada mundo 
se expressa não são mais que modalidades das gunas, quali-
dades da matéria, que se entre mesclam umas com as outras.

A teoria das gunas e a crença nos devas são uma necessidade 
teórica fundamentada no fato de que não existe um “eu”. A 
ausência de um indivíduo existente por si mesmo apresenta 
necessariamente que algo fora a ele lhe conceda sua crença 
de identificação com a ação. As gunas são o manto com que 
maya envolve o universo. Desde a perspectiva Não-dual maya, 
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gunas, karma e devas são entidades não-duais. A Consciência 
se expressa como conhecedora da multiplicidade e, 
simultaneamente, é a própria multiplicidade. A tradição 
oriental possui uma fascinante expressão cosmogônica que 
entrelaça um maravilhoso mundo no qual se entre mesclam 
a ciência, religião e filosofia.

Finalmente, você não realiza a ação. A inteligência 
dévica provoca a aparição de consequências baseadas em 
fatos kármicos. Maya desenvolve um mundo baseado no 
material que as gunas constroem. Neste mundo criado, o 
jogo de identificação do “eu” com a ação produz a falsa 
identificação que dá a dualidade um sentido de realidade 
que essencialmente não possui. 

Note como quando ao se observa um filme no cinema, 
você consegue ver imagens que se movem coerentemente 
projetadas em uma tela, no entanto também pode, levantan-
do um pouco a vista para o teto do cinema, detectar o fluxo de 
luminosidade que há entre o próprio projetor e a tela. Apesar 
de não perceber. A informação que posteriormente observa 
projetada com forma e movimento flui neste halo de luz, mas 
jamais poderia detectar o movimento que existe neste halo de 
luz sem a tela. É preciso existir uma tela na qual um halo de 
luz possa ser projetado para que se expresse a informação e 
esta seja percebida pelo cérebro como cor e como movimento. 
Da mesma forma, se requer de intermediários na cognição 
dual para que o mundo tenha sentido de movimento, que 
detectamos quando o conhecemos. Esta intervenção para 
que a informação tenha sentido mentalmente está originada 
pela aparição dos devas e das gunas.
E: Então, o indivíduo não realiza a ação!
S: Realmente, não. O indivíduo acredita que a realiza, tal 

como em qualquer de seus sonhos aonde os personagens 
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ali presentes acreditam que atuam; tal como se converte 
a uma imóvel corda enrolada em um caminho, em uma 
perigosa serpente que busca atacá-lo. Buscarei novamen-
te explicar-lhe em uma linguagem de exemplos o ato de 
que não existe um “eu” que realiza a ação.
Recorde e verbalize agora algum sonho que por sua 

natureza tenha sido intenso e real enquanto aconteceu.
E: Sim. Recordo como escalava a parede de uma montanha junto com 

alguns companheiros. Tanto a paisagem como os acontecimentos 
ocorridos ali foram muito reais. Era capaz de notar o vento em 
meus braços e o suor escorrendo em minha face. Tudo era muito 
vivo e profundamente intenso, maravilhosamente real.

S: Partimos do fato que enquanto o sonho acontece, tem que 
considerar-se os acontecimentos ali registrados como 
sendo reais, e quando você desperta os percebem como 
ilusórios, isto é, os entes percebidos em sonho parecem 
reais enquanto você sonha e são inexistentes ao desper-
tar. Os eventos do sonho não perduram como entes inde-
pendentes existindo

E: Sim, compreendo sua colocação.
S: Enquanto escala a parede rochosa você sente sua consis-

tência física e é capaz de esforçar-se continuamente para 
vencer a lei de gravidade que age em tudo o que você faz 
e ao seu redor.

E: sim, percebo isto a cada instante.
S: Percebe que qualquer pedra que se solta é impelida a 

cair, e inclusive você mesmo cairá se por alguma razão 
não se sustentar.

E: Com certeza.
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S: Você disse que no sonho havia companheiros com quem 
escalava.

E: Sim. Vários, estávamos em quatro ou cinco.
S: E atuavam por eles mesmos e com vontade própria, ou 

agiam sob seu desejo e comando?
E: Não, atuavam por eles mesmos, seguindo suas próprias 

apreciações do que observavam. Cada um possui sua técnica 
de escalada; se diferenciam entre si. Inclusive alguns se movem 
com uma técnica que nem eu mesmo posso igualar.

S: No entanto, era um sonho e todos eles sua criação. Você 
promoveu um espetáculo digno de seus próprios desejos!

E: Com certeza.
S: Perceba como sua mente interage alternativamente os per-

sonagens com a própria estrutura psíquica. Uma parede 
rochosa com características físicas próprias, e tudo isto 
junto a leis naturais como a da gravidade que completam 
o panorama. Entende que você consegue tecer conteúdos 
oníricos físicos, psíquicos e lógicos para criar uma atmos-
fera aparentemente real quando escala a montanha? As 
lembranças que você evoca quando dorme, formam uma 
rede que gera um universo. Sua memória continuamente 
oferece material para construção aonde a criação se mani-
festa. Seu “eu”, junto com os demais egos oníricos de seus 
companheiros, são o produto de um jogo que você não 
identifica enquanto sonha. Os acontecimentos que a sua 
mente entrelaça são prisioneiros da vivência de suas expe-
riências passadas. Todos eles se interligam mentalmente 
uns com os outros. Esta interligação surge em vigília gra-
ças a atividade do karma, lhe permite conseguir material 
para construir seus sonhos. Seu “eu” onírico e o de seus 



177 O SenderO dO dharma

oníricos companheiros são interligações momentâneas 
que se apresentam como reais em sua mente enquanto 
dorme. Perceba então que seu “eu” vigílico é a sua memó-
ria em estado dinâmico relacionada por karma. 
Diga-me, por acaso seus amigos atuam realmente quan-

do escalam?
E: Realmente? … realmente não. Aparentemente, no sonho sim.
S: Então. Quem aparentemente atua?
E: Eu não sei.
S: O Vedanta afirma que quem atua são as gunas.76 São as 

gunas o material com o qual a Consciência, de forma inte-
ligente (devas), impulsiona o movimento, a evolução e a 
ação. As gunas são a roupagem de maya, a ilusão; os devas 
são a inteligência que mora em maya. A falsa identificação 
do indivíduo que o faz acreditar, que é ele quem execu-
ta a ação. Esta forma equivocada de perceber o mundo 
o leva a induzir, graças ao karma e sua ligação de causa 
e efeito entre ator e a ação, um sentido de continuidade 
egóica que lhe faz viver imerso em samsara.
O indivíduo realmente não atua, são as gunas que atuam. 

O indivíduo na realidade é Atman, ser absoluto Não-dual, 
que por ignorância (agnana) se identifica erroneamente com 
a ação afirmando: “eu faço”, e de forma ignorante realiza a 
ação buscando seu resultado. Esta falsa identificação o leva a 
ligar o ato a consequência (karma), e o prende nas mandíbu-
las das inacabadas e infinitas consequências (samsara).
E: Mas, realmente o que são as gunas?

76  Guna gunesha vartante. As qualidades (gunas) evoluem entre qualidades, gerando 
assim o movimento em maya.
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S: As gunas são a substância material aonde se desenvolve 
toda a graduação da substância que forma o universo, 
desde seus aspectos causais, passando por sua expres-
são ideal, até chegar a realidade material.77 O universo se 
compõe de gunas, ele está estruturado em gunas; as gunas 
são a matéria constitutiva de tudo o que existe. Desde a 
nossa perspectiva ocidental estamos acostumados a dico-
tomizar com absoluta claridade os diferentes campos do 
saber e as realidades associadas a cada um destes campos.
Na filosofia, o conceito da “ideia” toma uma importância 
relevante, enquanto que na física a ideia de “energia” se 
converte em baluarte de sua descrição. Desmembramos e 
categorizamos cada conceito, cada evento, e assumimos 
que assim são. Desde nossa ótica ocidental cada realida-
de faz parte de um universo exclusivo e excludente. Para 
a mentalidade oriental isto não é assim.
Para explicar a forma de ver o mundo desde uma 

visão oriental, vamos novamente ao exemplo do sonho. 
Ali, enquanto dormimos somos espectadores de inumerá-
veis eventos que surpreendem por sua diferenciação. Nos 
sonhos, podemos passar de apreciadores de uma agradável 
comida para sermos expectadores de um maravilhoso ama-
nhecer que, por sua beleza e colorido, afeta graciosamente 
nosso ânimo interior. Somos espectadores de dor e de alegria 
e no entanto nossos sentidos experimentam a realidade de 
frio e nossa pele expressa o rubor de uma paixão. Enquan-
to o sonho se desenvolve surgem inúmeras experiências 
sensórias que sob a luz de nossa lógica se vive como sendo 
uma apreciação de diferentes realidades substanciais. E no 
entanto a Consciência do sonhador é o único responsável por 

77  Para esclarecer os modelos cosmológicos e cosmogónicos que apresenta o 
Vedanta, remeta-se o leitor para o livro Vedanta Advaita, do mesmo autor, Edições Gaia, 
Madrid, 1999.
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construir tantos variados eventos! Ao despertar-nos perde-
mos o foco destas extensas e inumeráveis realidades oníri-
cas e se desvanece o universo por elas criadas. Agora reina o 
universo do mundo vigílico, avivado novamente sob a luz de 
nossos sentidos. Agora despertados, assumimos novamente 
que o mundo é a soma de variados eventos independentes.

Para o Oriente a visão da substância que compõe a maté-
ria é semelhante ao que ocorre com a percepção onírica, aonde 
finalmente qualquer evento existente, não importando se sua 
condição é ideal ou material, são frutos de um único substra-
to que denominamos de “Consciência”. A grande diversida-
de de substâncias materiais nasce da aparente modificação 
probabilística com que a Consciência pode expressar-se sem 
deixar nunca de ser ela mesma. Digamos que as gunas e suas 
diversas mesclas existentes são a base teórica da descrição 
material que compõe o universo inteiro. Quando a experiên-
cia consciente é vista a partir da Não-dualidade, percebe-se 
claramente que o universo material e ideal é uma modifica-
ção da Consciência, sem que a matéria e as ideias deixem 
de ser jamais a própria Consciência. Está aparente dicotomia 
que permite a coexistência da Consciência Não-dual sendo 
o que sempre tem sido e a matéria como expressão de uma 
Consciência individual, permite explicar que, conforme o 
estado de cognição do indivíduo, possa surgir um dos cin-
co possíveis Estados de Consciência que implementam uma 
realidade associada as próprias condições da cognição.

Desde o mundo dual que determina o estado de vigí-
lia de Pensamento, notamos diferenciados o ator da ação. 
Assumimos que a matéria que constitui o ator e a ação evo-
luem. Isto ocorre enquanto se perceber na mente o sentido de 
diversidade que implanta a presença do “eu” na operativida-
de mental. A erradicação do sentido de “eu” na cognição não 
destrói o universo material nem o ideal; simplesmente estes 
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se apresentarão através de um novo cenário dependendo do 
Estado de Consciência que agora se experimenta. A partir 
do modelo dual as gunas são as produtoras do universo 
material e ideal; e ao contrário, a partir da perspectiva Não-
-dual as gunas são não-diferentes da própria Consciência. 
Enquanto a ciência ocidental fala da grande explosão, o Big 
Bang, como sendo a fonte da energia básica do universo 
inteiro, o oriente apresenta que as qualidades primárias, ou 
seja, rajas (atividade), tamas (inercia) e satva (equilíbrio), são 
a base material cuja ordem natural desencadeia a criação. O 
nome da ordem imperante no desenvolvimento da criação 
denomina-se de Ishvara, o criador. Ishvara é a inteligência 
que rege por completo a criação. As gunas são os pensamen-
tos de Ishvara.

As gunas são reais, pois são a expressão da Consciência 
Não-dual, mas também as gunas são inexistentes quando se 
acredita que elas existem independentes e por si mesmas, ou 
seja, existindo como eventos não atuantes, nem entre mescla-
dos com o resto do universo. Perceba que no sonho qualquer 
evento que ali aconteça pode apresentar-se como diferencia-
do em relação ao resto. Acreditar que os eventos realmente 
são diferentes e que evoluem sob leis próprias é ilusão, maya. 
Assumir que maya, a ilusão, é uma realidade é produto de 
agnana, a ignorância essencial que impede discriminar o que 
é real e o que é ilusório.

Desde a perspectiva Não-dual, ninguém atua. A expli-
cação dual que se tem do processo é que as gunas são quem 
atuam e que o detonante da ação é o karma. O karma passa 
a ser a razão de existir da permanência da dualidade. No 
entanto, o karma desencadeia as ações aonde o “eu” se tor-
na evidente. Assim, facilmente, o karma manifesta a própria 
continuidade do indivíduo e da realidade dual que este indi-
víduo percebe quando se conhece e conhece o mundo.
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E: Se estou compreendendo bem, Brahman não atua, mas o indiví-
duo acredita que sim, no entanto, o indivíduo é Brahman! 

S: Enquanto o indivíduo se perceber como sendo o agente 
ativo e independente da ação, inevitavelmente se apri-
siona ao ato de reconhecer-se como sendo seu criador; 
então por lógica assumirá como sendo real o resultado 
que produz a ação que ele realiza. No entanto, se o indiví-
duo se reconhece como sendo essência Não-dual, notará 
que quando atua, não é ele quem realiza a ação, mas sim, 
a ação se realiza por si mesma, sem outro impulso que o 
derivado por prarabda karma, ou seja, o conjunto de inaca-
badas consequências originadas em experiências prévias, 
que regem os destinos da atual vida. Com certeza você 
se considera como sendo um ente individual, no entanto, 
isto ocorre apenas devido a miopia e sua compreensão 
mental, que o impede de sustentar-se ininterruptamente 
no estado temporal de “momento presente”.
Você sabe o que é estar atento?

E: Sim. A atenção flui de um objeto ao outro e assim conheço o 
mundo que me rodeia. Estar atento é como um estado de expec-
tativa em que posso conhecer algo em particular.

S: Você é capaz de sustentar sua atenção ininterruptamente 
em um objeto qualquer? Busque realizar isto!

E: É impossível para mim…, talvez por alguns momentos posso 
situar-me, mas sustentar-me…, é praticamente impossível!

S: Chamo de “momento presente” o fato de sustentar a aten-
ção continuamente sobre eventos que fazem parte exclu-
sivamente do “aqui e agora”. Você percebe o que lhe 
impede de sustentar-se no momento presente?
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E: Quando atendo ao ato de pensar, percebo que os pensamentos 
instantaneamente se cortam. É estranho: basta subtrair o ato de 
pensar e imediatamente os pensamentos se cortam.

S: Então, quando você consegue estar momentaneamente 
atento não pode pensar, no entanto, perdura a Consciência.

E: É estranho... Não tinha percebido, mas atender algo impede de 
duvidar dele. Enquanto estou presente sou consciente sem a 
necessidade de pensar que sou!

S: Uma coisa é pensar e outra é conhecer. Ser consciente não 
é um ato discursivo racional, mas sim um ato de compre-
ensão que ocorre pelo simples fato de se estar atento ao 
momento presente.

E: Evidente.
S: O Vedanta afirma que a atenção é um fugaz estado de 

presente.
E: Sim, é assim.
S: Você acredita que se é possível sustentar a atenção até 

convertê-la, não em um fugaz, mas sim em um contínuo 
estado de presente?

E: Possível, creio que sim, mas, na verdade parece ser difícil de 
alcançar.

S: Que seja fácil ou não é um ato subjetivo, baseado unica-
mente em seu próprio caos mental. Você presume como 
sendo normal a desordem de sua própria mente, devido 
a que, o mundo em que seus pensamentos convivem se 
mantém em um completo caos.
Lhe sugiro agora que busque ver o mundo sem criar em 

sua mente conceitos nem julgamentos. Impeça a sua mente e 
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criar julgamentos de valor ou de auto reconhecimento cogni-
tivo quando percebe seu meio. 
E: É impossível! Observo uma parede e digo: parede. Vejo a monta-

nha e digo: montanha. Noto o azul do céu e não passa desper-
cebido a cor que minha mente sugere quando o observo. Não 
havia notado como minha mente não para de pensar, nem de 
assumir que sou “eu” quem o realiza.

S: Quando algum dia desta vida ou de outra vida, você 
possa sustentar a atenção sem associar agente algum ao 
que você percebe, e alcance assim, sustentar-se minuto 
a minuto, hora a hora, então poderá vislumbrar a afir-
mação: Brahman não atua; o indivíduo acredita que isto 
acontece, mas no entanto o indivíduo é Brahman.

E: É interessante a apresentação que você faz a respeito de como a 
ação é percebida de forma diferente, e inclusive sem a indivi-
dualidade, devido apenas ao fato de realizá-la sem que exista a 
presença do ego ou do sujeito preceptor.

S: Busco demonstrar de forma prática, como tanto a crença a 
respeito do valor moral, como o próprio sentido de egoís-
mo da ação, são falácias; e mais: basta-se realizar a ação com 
destreza para que nos introduza a um estado de “Expansão 
de Consciência” semelhante a que provê a meditação.
Realizar corretamente a ação no mundo implica a inter-

venção sequencial de qualquer um dos cinco sentidos. A aten-
ção deve depositar-se sempre nos objetos sensórios e não nos 
sentidos. A atenção ao som deve situar-se na fonte que produz 
a vibração e não no ouvido que escuta, ou na forma e na cor 
quando se utilizam os olhos, mas jamais deve se situar nos 
globos oculares. De forma semelhante, a atenção deve ser situ-
ada no sabor, mas não na língua; assim também, a atenção 
deve ser depositada na fragrância olfativa, mas não no nariz e 
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finalmente, a atenção deve depositar-se diretamente na pele, 
pois entre a sensação tátil e quem a detecta não há distância.

Projetar a atenção aos objetos sensórios gera uma ausên-
cia de distância entre o conhecedor e o conhecido. Esta ausên-
cia de distância na representação mental do mundo externo é 
o matiz que impede a aparição do “eu”. Enquanto existir um 
sentido de distanciamento aos objetos externos o “eu” apare-
cerá facilmente, como sendo o proprietário da ação que rea-
liza. Perceba como se perde algo pequeno e com mais valor 
sua atenção vai centrar-se nos detalhes visuais próximos ao 
lugar aonde se supõe que deve estar o objeto. Centrar a aten-
ção é situar-se no objeto e não no sentido que serve de inter-
mediação para cognição. Finalmente, você deverá realizar a 
percepção de forma natural, quer dizer, sem esforço volitivo 
algum. Quando alcançar isto poderá então fluir na percepção 
do mundo externo. Poderá conhecer o mundo e não necessi-
tará da fastidiosa presença de um “eu” que o lembre.

O que explico não é uma teoria, é uma realidade. Tenha 
o trabalho de fazê-lo inteligível e experimentável. Não diga 
“não posso!”, “é difícil!” Converta sua necessidade e desejo 
de Ser em um impulso e vontade de praticar. Ninguém, abso-
lutamente ninguém, vai realizar isto por você. Pratique uma 
e outra vez, sem descanso até convertê-lo em algo natural, 
em um modo de vida.

A RETA AÇÃO

Estudante: que sentido prático possui a “reta ação”?
Sesha: Normalmente, qualquer modalidade de ação chega a 

representar a essência interior de todo ser humano, de 
seu entorno moral, intelectivo e físico. A ação não é exclu-
sivamente um instrumento de inter-relação com o meio 
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mas sim chega inclusive a ser um instrumento de autoco-
nhecimento, de liberdade interior.
Imagine as imensas possibilidades que surgem por for-

jar, mediante a “reta ação”, um caminho que desembaraça 
seu mundo interior, que o leve a alcançar e a vislumbrar sua 
eterna natureza Não-dual. As tradições ocidentais que abor-
dam a busca do real, geralmente sempre o faz sob o pressu-
posto de que o reencontro interior tem que apresentar-se sob 
a solidão e o isolamento. O gênero de virtudes que acompa-
nha a quem assim busca se desenvolver neste ambiente que 
se supõe ser o mais propício.

Nas grandes tradições orientais também se estimula 
um protótipo de vida de renúncia ao mundo, com o fim 
de obter maior rapidez no ansiado reencontro interior. No 
entanto, estas tradições também favorecem a multifacetada 
prática da ação vista desde uma perspectiva de “ato libe-
rador”, aonde o caminhante, mediante a adequada atitu-
de interior na execução do ato e sem separação do mundo, 
será capaz de obter os mesmos resultados que operam sob 
a visão que apresenta a meditação yoguica de isolamento. 
Possuir, portanto, a opção da perfeição interior, aprovei-
tando a própria ação cotidiana que o destino nos oferece, é 
uma saída maravilhosa que vale a pena explorar.

O próprio fato de que a vida nos permita a obtenção da 
própria perfeição mediante a realização da ação, faz com que 
qualquer ser humano, sem importar sua condição, se conver-
ta em um buscador do mundo interior. Não importa em que 
ambiente o indivíduo se desenvolva; basta o próprio fato de 
atuar para que o valor de seu ato possa o encaminhar para a 
perfeição. Não importa o seu status nem o nível de responsa-
bilidade social que possa ter; sob a luz da “reta ação”, quem 
como ofício lava vidros ou diariamente varre as ruas, possuem 
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as mesmas condições de converter a ação em uma ferramenta 
de descobrimento interior, tal como aqueles que trabalham em 
grandes cargos religiosos ou como um grande executivo.
E: Então não é preciso, como muitas religiões apresentam isolar-se 

do mundo para encontrar a própria essência real.
S: Se você imagina que a vivência do divino depende de um 

lugar isolado, que reúna certas condições místicas, então 
sua crença está na contramão da lógica mais elemental, 
pois Brahman, o absoluto Não-dual, interpenetra a pró-
pria vida de tudo o que existe. Não existe um local mais 
sagrado que outro, aonde a essência vital do divino se 
aprofunde com maior valor. Toda ação possui a existên-
cia do real, pois sua natureza não deixa jamais de estar 
condicionada por Brahman, que é seu substrato.
A ação leva em si o impulso do Não-dual, do real, que 

em essência é sua causa eficiente. É aqui onde a ação cobra 
sua vital importância, pois ao se realizar de forma precisa, 
será capaz de permitir ao ator em converter-se em ser par-
te do próprio quadro da realidade absoluta. Na verdade a 
ação, ou melhor, a “reta ação”, é um caminho adequado que 
conduz ao Sendero do eterno. Para isto basta, como já temos 
indicado em repetidas ocasiões, realizar a ação sem buscar 
seu resultado e também evitar qualquer sensação de egoísmo 
enquanto a realiza. O mundo percebido desde esta continua 
modalidade de ação, transcende os rudimentares esquemas 
duais com os quais habitualmente se tem vivido.

A ação é por si mesma libertadora, vai muito além do 
lugar geográfico aonde se realiza. Muitas tradições valorizam 
o isolamento e a solidão para fundamentar a busca interior 
na própria autorreflexão. No entanto, a solidão e o isolamen-
to não são as únicas maneiras de oferecer um ambiente de 
autoconhecimento. A ação executada de maneira apropriada, 
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associada a uma atitude correta, converterá o ator em um 
ente dinâmico e carente de sentido de “eu”. Realizar a ação 
sem sentir-se como sendo o ator e, no entanto interagir dina-
micamente diante a um momento presente que se desenvol-
ve de forma espontânea é a razão de ser da reta ação.
E: Como converter a simples ação cotidiana em um caminho de 

liberação interior?
S: Primeiro de tudo deixe a crença de que você é o motor que 

impulsiona a ação a manifestar-se. As presunções, tanto 
de que as decisões operam desde sua própria identidade, 
como da aparente continuidade desta, são irreais. Final-
mente, a partir da perspectiva de uma cognição dual, sua 
apreciação de egoísmo se parece a um filme de cinema, 
que se percebe continuo e cujos atores nunca decidem 
por si mesmos enquanto as cenas de projetam.
Não existe um ator que cria a ação. O fato de se sentir 

como sendo um ator é uma ação a mais. A ação flui indepen-
dente de seu “eu”; você mesmo como um “eu”, é uma cons-
trução ideal, originada apenas pelo impulso do karma passa-
do. Você não possui a liberdade de realizar os atos criativos 
a vontade; você é, não é o sentido de “eu” que habita em sua 
mente: você é Consciência, é Compreensão Pura, muito além 
da mente ou de qualquer outro pensamento ou sentimento. 
Assumir que você cria a ação é semelhante a pensar que em 
seu sonho, os personagens sonhados fazem as ações por eles 
próprios, ou que um reflexo de um espelho possui vida. Sua 
única vontade pessoal encontra-se na capacidade de poder 
identificar-se ou não com o ato que realiza. Sua liberdade, 
novamente afirmando, reside em identificar-se ou não com 
a ação que executa. 

Você como um ego, convive exclusivamente com seu pró-
prio passado. Seu “eu” possui a mesma realidade substancial 
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que qualquer outro conteúdo da memória. Os limites da 
experiência pretérita são seus próprios limites mentais, e é a 
prisão sobre a qual se recria o “eu”. Ao contrário posicione-se 
sob a perspectiva do presente temporal e note como a experi-
ência que vive neste instante pode ser traduzida unicamente 
sob o nome de “aprendizado”. É nesta vivência do eterno 
presente, aonde a realidade se experimenta carente de “eu” e 
se consegue perceber mentalmente o mundo como uma rea-
lidade não-diferenciada. No entanto, enquanto a mente ope-
rar sob a influência dual, você notará que as coisas são um 
“algo” com uma qualidade de individualidade apenas pelo 
fato de que sua mente opera associada ao seu passado sob o 
jugo de “nome” e “forma”, de processos de cognição exclu-
sivamente dialéticos. Seu “eu” jamais percebe o mundo no 
momento presente; você apenas o “recorda” ao interpretá-lo 
como “nome” e “forma”, ou seja, como uma evocação.

Libertar-se mediante a ação consiste em não usá-la como 
um elemento de projeção da própria identidade individual. 
A identificação com a ação induz a eternização do estado 
egóico. Ao contrário, a não identificação com a ação median-
te a prática de karma yoga, induz a maravilhosa experiência 
de se compreender a não-diferença entre os entes existentes, 
tal como você, ao estar sano, não diferencia fracionamento 
em seu organismo físico enquanto nele existe partes como a 
cabeça, o tronco e as extremidades, mas sim percebido como 
um ente com diversos membros e por sua vez, individual e 
uniforme, com um suposto homogêneo e sem conceitos de 
limites físicos parciais.
E: Teoricamente se pode entender sua apresentação, e inclusive 

observá-la como algo lógico. No entanto, como se pode realmen-
te entender o que você afirma?
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S: É muito simples: atreva-se a vivê-lo. Com o fim de acalmar 
suas expectativas intelectuais tive o cuidado de buscar 
e explicar as ideias que claramente possam interpretar 
a natureza da ação. Mas, mais além das palavras e dos 
possíveis vazios que podem chegar a gerar, lhe resta ape-
nas mergulhar na experiência que lhe proponho e busque 
assim vivenciá-la; é ai aonde sua sede poderá ser acalma-
da. A atenção firme e permanente depositada em qual-
quer ato dinâmico que realize lhe outorgará a experimen-
tar o mundo sob novos conceitos cognitivos. Atender de 
maneira ininterrupta o momento presente que está suce-
dendo lhe outorga a capacidade de dissolver o “eu” na 
atividade mental que interpreta. Deve-se entender a todo 
custo que o que você denomina de sendo “eu” é apenas 
um pensamento além dos demais que você diariamente 
recicla. A única diferença com os restantes pensamentos 
é que a apreciação mental de seu “eu” acompanha con-
tinuamente como um sentido de propriedade a qualquer 
atividade que realiza diariamente.
Enquanto no sonho, qualquer um dos personagens acre-

dita que existe independente das condições reinantes ao seu 
redor, ninguém poderá convencê-lo do contrário. Qualquer 
um deles acreditará ter a razão de sua própria e independente 
vida, assumindo que recorda seu passado e que possui uma 
experiência no tempo e no espaço. Nenhum dos personagens 
sonhados em seu sonho acreditará que ele não existe; todos 
compartilham a crença de sua própria existência. Esta falsa 
crença na realidade de uma existência independente, que não 
é, outorga percepções de realidades ao “eu” que dorme.

Para você, as afirmações que lhe proponho são percebi-
das como “muito lógicas” ou como “muito prováveis”, sem 
duvidar, ignore a mediocridade que lhe impede de entregar-se 
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a prática presencial que lhe sugiro. Atreva-se a viver, mesmo 
que seja por um instante apenas, o exposto, sem preocupar-
-se das possíveis consequências que isto possa gerar. Apenas 
atreva-se a atuar da maneira como o karma yoga lhe sugere e 
perceba a diferença.
E: Enquanto você tem repetido em várias vezes, durante as palestras 

a que tenho assistido, poderia novamente apresentar as bases 
das quais você se refere quando convida –nos a atuar segundo 
os delineamentos do karma yoga?

S: O karma yoga se fundamenta em duas ideias básicas: a pri-
meira, é que a ação a ser realizada, tem que ser executa-
da sem se buscar o resultado que dela possa derivar; a 
segunda, é que a ação deve ser realizada com ausência do 
sentido de propriedade pessoal.
É normal para o ser humano atuar buscando o fruto 

da ação; no entanto, a ação tem que ser realizada pela 
responsabilidade que temos com nós mesmos e com o 
entorno, e não devido ao fruto que poderemos conseguir 
com ela. Perceba como a maioria das ações que diariamente 
realizamos para não falar de todas, são realizadas buscando-
se os resultados. Qualquer tarefa, desde trabalhar diariamente 
em uma empresa até poupar dinheiro em um banco, passa 
pelo que sentimos e queremos, sempre está marcada pelos 
resultados que desejamos em cada caso. Buscamos ser felizes 
e vivemos realizando as ações na direção em que podemos 
alcançá-las. Não é que isto está mal, não é isto. Simplesmente 
a ação deve ser realizada, pois é imprescindível faze-la devido 
ao prarabda karma que nos impulsiona a ela; estar vivos nos 
impulsiona a atuar. Trabalhar é necessário, e o pagamento 
mensal é o produto do contrato estabelecido entre patrão e 
empregado. O trabalho tem que ser realizado pelo compro-
misso contratual e não pelos resultados que dele poderemos 
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obter. O próprio pagamento é o resultado natural, a conse-
quência espontânea do trabalho realizado.

O compromisso de trabalhar basta para realizá-lo da 
melhor forma possível. Nesta simples e plena realidade se 
esconde a imensidão de uma forma de vida. A ação nos apri-
siona na medida em que a convertemos em algo que ela não 
é: em um inexistente futuro. Esta vida que vivemos é a soma 
de consequências prévias e o que nela se sucede não depen-
de do fruto que desejamos. Caso fosse assim, poderíamos 
evitar a enfermidade, a dor e a morte com nossa vontade, 
mas as coisas chegam porque estão pré-estabelecida em con-
sequência de causas prévias, a grande maioria esquecidas na 
noite dos tempos.

Imagine que você chega tarde a sua casa e vê a gravação 
de um noticiário aonde informam o ganhador do prêmio da 
loteria. Antes de dar a notícia do feliz ganhador, você pega 
de seu bolso o boleto de loteria que comprou e compara um 
a um os números com os quais você observa na televisão. Seu 
coração dispara buscando mudar o número final para que 
ele coincida com o seu. Finalmente tem que saber que a sorte 
estava fechada e que o ganhador já havia sido definido horas 
antes. Algo semelhante é a vida. Tudo ao nosso redor é um 
conjunto de consequências. Tudo o que os nossos sentidos 
detectam existe devido a um evento prévio associado. Que-
remos mudar um instante, mas para isto deveríamos mudar 
o passado que o construiu. O universo que experimentamos 
é causal, pois nossa mente diferencia temporalmente o futu-
ro do passado. Sempre testemunhamos que os eventos vão 
em direção ao futuro. Nossa mente está impossibilitada de 
experimentar simultaneamente o passado e futuro; se reali-
zá-lo, o sentido de causalidade desapareceria. A simultanei-
dade temporal pode alcançar-se, mas se é necessário romper 
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o sentido egóico que a mente provoca ao identificar-se com a 
ação que realiza.

Em segunda instância, ao se realizar a ação e sentir-
-se como proprietário dela, provoca na mente uma segmen-
tação cognitiva denominada de dualidade. Sentir-se como 
realizador da ação cria a dualidade sujeito-objeto. O sentido 
de individualidade que o “eu” gera induz como resultado 
a diversificação do mundo entre conhecedor e conhecido. 
Enquanto existir um “eu” existirá o complemento da cogni-
ção: o mundo. Assumir que os eventos do universo existem 
por si mesmos e independentes de quem os conhecem se 
denomina na filosofia como “realismo”. O realismo científi-
co é um dos axiomas em que se baseia o nosso pensamento 
ocidental. Para a ciência, os objetos evoluem no tempo e 
no espaço e são essencialmente diferentes uns dos outros, 
pois quem os conhece, experimenta a si mesmo como sendo 
diferente deles. 

A ruptura do paradigma dual é à base da existência de 
novos Estados de Consciência. A vivência continua do pre-
sente leva ao colapso da individualidade e ao surgimento de 
novas leis cognitivas, aonde opera a Não-dualidade como 
sendo uma nova e extraordinária forma de se conhecer o 
mundo: os eventos seguem existindo mas quem os conhece, 
não se diferencia deles ao conhecê-los.
E: Você afirma que o mundo, quando se é percebido atuando “reta-

mente”, se conhece a si mesmo sem a necessidade de que exista 
“quem conheça”.

S: Sim, efetivamente. Explico-me: sua apreciação da realida-
de se baseia na atenção, ou seja, o ato dinâmico da Cons-
ciência individual, correto?

E: Sim.
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S: Nos momentos onde há presente puro, se revelam os 
próprios instantes de aprendizagem, de surpresa ou de 
assombro e a novidade. Nestes específicos momentos a 
cognição se encontra livre de sujeito; não há apreciação 
de “eu”. O “eu” não está sempre na cognição. O “eu” faz 
parte integral da cognição quando há sentido de fruto ou 
sentido de propriedade da ação. Nos instantes de presen-
te não há um sujeito independente, que se experimente 
como sendo um conhecedor, a compreensão na cognição 
acontece graças a própria força da Consciência.

E: Não o entendo bem…
S: É claro para você o desejo de dirigir um carro, ou a neces-

sidade de realizá-lo?
E: Com certeza.
S: Muito bem. No entanto, em ocasiões, quando você se 

encontrava absorvido na direção do carro e foi capaz de 
permanecer tão atento que se esqueceu de si mesmo, já 
lhe ocorreu isto?

E: Sim, não é comum, mas já me ocorreu de dirigir concentrado sem 
dar-me conta que o fazia.

S: Por isto, quando você está atento, lhe é possível dirigir sem 
realizá-lo a nível pessoal. Nunca seus sentidos se separam 
da ação que realiza, mas não se contempla o fato de notar 
que você é quem dirige; simplesmente seu corpo e seu cére-
bro reagem diante a paisagem ou da sinuosidade da estra-
da, sem que você deva reagir impelido por sua vontade.

E: É verdade..., nestes momentos não sou consciente de minha pró-
pria atividade individual, embora evidentemente a realizo...
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S: A eficiência que se alcança ao se dirigir concentrado, tal 
como lhe ocorrera nestes casos, é maior que em outros 
momentos aonde você também dirigia. O ato de interagir 
sem o sentido de “eu” lhe permite ser muito mais eficien-
te na condução do veículo. Verdadeiramente, a ausência 
da atividade egóica em qualquer disciplina imprime um 
viés de eficiência superior. Quem você acredita que é o 
executante da ação durante estes momentos em que não 
existe presença de “eu”?

E: Não sei exatamente; é impossível para eu identificar com claridade 
o próprio momento do qual estamos falando. Simplesmente, 
tudo ocorre. Suponho que me ocorra, mas efetivamente durante 
estes instantes não há sentido de sujeito.

S: A atividade consciente permanece, pois existe cognição, 
mas este ato consciente não pode denominar-se como 
sendo individual, pois não há um sujeito que se reconhe-
ça a si mesmo como tal neste momento da cognição. Ou 
seja, quando você dirige concentrado e completamente 
atento. Quando novamente aparece sua individualidade 
o universo cognitivo se reordena, o melhor seria dizer que 
se desordena, criando um sentido firme de dualidade.

E: Quando estou consciente de minha ausência de consciência 
individual, o anterior estado se dissolve como por um passe de 
mágica! Posso ver o mundo com ou sem “eu”, mas o mundo 
segue existindo!

S: Isto é verdade, o mundo segue existindo, apenas você 
varia a forma consciente de experimentá-lo. Volto a 
questão: Como poderia explicar que, quando não há 
consciência individual, a cognição permanece? 
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E: Uma vez mais devo reconhecer que é estranho identificar a cog-
nição sem que exista alguém quem a conheça. Na verdade, não 
poderia confirmar, quem é que conhece no próprio momento em 
que permaneço absorvido dirigindo. O que sim posso confirmar 
é que o mundo permanece e a ação segue se realizando, eviden-
temente mais eficiente tal como você disse.

S: Talvez uma solução a este dilema, possa ser o que já temos 
apresentado previamente: a Consciência não requer de 
um “eu”; ou melhor, ainda: o sentido de “eu” não é cons-
ciente por si mesmo. Devido a esta razão, a Consciência 
é capaz de conhecer por si mesma, pois ela é em essência 
conhecimento, mas ela não requer de um “eu”, nem de 
uma Consciência individual. Os orientais exemplificam 
esta circunstância comparando a Consciência individual 
com a lua e a Consciência Não-dual com o sol. Afirmam 
que a lua não possui luz própria, ou seja, que a mente 
individual não possui inteligência por si mesma. O sol é 
a causa do aparente brilho lunar, semelhante a aparen-
te Consciência individual quando parece que conhece. 
Como se pode perceber, existem outros modelos cog-
nitivos que explicam a momentânea ausência de “eu”. 
Estes novos modelos outorgam a própria Consciência 
a sua capacidade de saber. Quando a Consciência se 
associa a um “eu” se estabelece um nível de Consci-
ência dual. A experiência dual de sujeito-objeto é uma 
forma de interpretar o mundo, mas não é a única forma 
nem a mais confiável.

E: Sim, talvez seja assim.
S: Talvez?
E: Pois não encontro neste momento outra explicação.
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S: O mundo, como uma multiplicidade de eventos inde-
pendentes e individuais, existe exclusivamente em uma 
mente que racionaliza a informação. Muito além de sua 
mente, ou o mesmo, muito além da apreciação exclusiva 
e limitante de seus julgamentos mentais dialéticos, subjaz 
a existência associada a não-dualidade.

E: Que vantagens existem na “reta ação” em relação a uma moda-
lidade diferente de atuar?

S: A reta ação converte a ação em um mecanismo de libera-
ção interior. Entenda: todas as pessoas bem ou mal bus-
cam o permanente, seja através da felicidade, do amor ou 
do saber, diante da evidência de que a impermanência é 
sinônimo de transformação e dor. Você não apenas busca 
ser feliz, mas também busca que esta seja permanente. 
Deve entender que sob a faceta cognitiva dual com a qual 
você interpreta o mundo, jamais poderá ser testemunha 
de algo permanente, devido ao próprio fato de que sua 
mente adverte um sentido de “eu”. O sentido de diferen-
ciação que sua mente adverte é uma falácia; as coisas não 
são independentes, são não-duais.
Um objeto qualquer não pode ser estudado separado de 

seu entorno, pois existem múltiplas relações entre tudo o que 
existe. O universo é uma espécie de rede holográfica, na qual 
se é impossível assumir que um evento é especificamente 
independente de outro. A essência de um objeto diferenciado 
é a transformação constante em qualquer das infinitas pro-
babilidades da relação que possui com os restantes eventos.

Realizar a reta ação desfaz o ilusório limite que a men-
te impõe como diferença entre cada objeto a se conhecer e 
entre eles com quem os conhece. Detectar o mundo sem o 
fracionamento de um objeto diferente a um objeto conhecido 
é a essência da não-dualidade. Quando a não-dualidade é 
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a base da cognição chega a estabelecer-se uma experiência 
em que, devido a ausência de fronteiras de todo tipo, inclu-
sive temporal e espacial, o que conhece, se conhece a si mes-
mo simultaneamente e onipresente em todo universo; a esta 
experiência lhe denominamos nirvikalpa samadhi.
E: Todas as razões que você expõe a favor desta modalidade de ação 

são profundamente interessantes. Na verdade, basta simples-
mente praticar para entender melhor suas palavras. No entan-
to, qual prática cotidiana você acredita ser conveniente realizar, 
para converter toda esta teoria em uma experiência pessoal?

S: Deve-se manter um tipo de vida que não negue nem des-
trua a ação. Ao contrário, deve realizar a ação, pois você 
possui um compromisso com a própria vida pelo fato de 
estar vivo. Realize a ação, mas faça-a com destreza. Bus-
que interagir exclusivamente ao mundo que está acon-
tecendo, no “aqui e agora”, no momento presente. Não 
permita a sua mente ir a uma realidade que não esteja 
acontecendo. Não se permita perder-se em labirintos de 
sua própria imaginação nem em fantasias. Apenas per-
mita a sua mente interagir a eventos presenciais. Sem-
pre existem eventos presenciais, sempre. Não poderá 
desculpar-se em dizer que não há nada a fazer; sempre 
existe algo que fazer, sempre existe um momento pre-
sente que experimentar.
Caso sua mente fuja para a fantasia, traga-a novamente 

ao momento presente uma e outra vez, mesmo que tenha que 
realizar isto mil vezes ao dia. Não permita a mente irrespon-
sável esconder-se na inconsciência, em sonhos ou na negli-
gência. Esteja sempre atento ao mundo, a qualquer de suas 
características: ao vento em sua face, a variação do colorido e 
das formas ao redor, aos sons. Não viaje em sua memória se 
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não é necessário. Pensar é apenas válido como uma resposta 
diante do momento presente.

Enquanto caminha, detecte o seu entorno. Use qualquer 
um dos seus sentidos para isto. Permaneça no caminho e em 
suas características. Caso o caminho lhe recorde outro pare-
cido, regresse para o caminho do “aqui e agora”. Permaneça 
no presente e não no passado ou no futuro. Aprenda a dei-
xar acontecer o momento presente; não se apegue a ele, não 
o converta em passado nem em futuro. Permita ao presente 
nascer e morrer todo o tempo.

Na medida em que você alcançar isto, ou seja, conseguir 
afirmar-se ao presente, cada vez realizará em maior quali-
dade os atos sem notar que os realiza. Cada vez a ação se 
realizará como sendo uma resposta espontânea ao próprio 
momento presente. Você poderá navegar sobre a ação com 
tal destreza que o sentido de “eu” não será necessário nem 
imprescindível. Realizado isto, um dia você saltará os limites 
da não-diferenciação e se aproximará da experiência da Con-
centração e da Meditação externa não-duais.
E: Como se interpreta na prática cotidiana o fato de permitir aos 

acontecimentos “nascer e morrer”?
S: O ser humano está acostumado a viver em caos. Não é 

comum que esteja atento em viver os acontecimentos que 
a própria vida lhe traz na forma de momento presente. 
Ao contrário, busca sempre evitar as situações que com-
prometam seu tempo, seu espaço e sua capacidade de 
decisão. Sob esta perspectiva, quando um acontecimento 
desagradável se evidência em seu meio pessoal, ele bus-
ca a todo custo minimizá-lo ou simplesmente o evita, tal 
como a superfície carregada de um imã se afasta de outra 
superfície com carga semelhante.
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Por sua vez, quando um ato agradável lhe acontece no 
presente, busca-se a todo custo deter o tempo e assim “eter-
nizá-lo”. Com todo o esforço que ele representa um momen-
to agradável, maravilhoso ou belo, se busca converte-lo em 
permanente; devido a ignorância nos ocupamos em deter o 
tempo, buscando alongar o momento o mais possível, mes-
mo que este invada a realidade de outro espaço diferente da 
vida. Esta forma equivocada e se viver faz com que o cotidia-
no se converta em um campo de batalha aonde as lembran-
ças, os desejos, e os sonhos lutam uns com os outros para 
aparecer na esfera consciente do indivíduo. Devido a isto, 
perdemos o brilho derivado da vida que o momento presen-
te oferece quando ocorre sem que o notemos.

É importante enfatizar que o passado é válido, e 
inclusive necessário de se recordar, mas deve-se realizar 
isto única e exclusivamente quando o próprio momento 
presente venha solicitá-lo devido a própria necessidade 
da solicitação, como no caso de quem necessita tomar uma 
decisão e evoca sua experiência com o fim de solucionar 
um problema. É válido a viajem ao passado apenas quando 
o momento presente o requerer; caso contrário, a mente 
deve exclusivamente situar-se no acontecimento que a vida 
apresenta no momento presente.

Preencher o momento presente de acontecimentos evo-
cados, quando estes não correspondem as necessidades, 
induz ao caos mental. O caos mental não é mais que a impos-
sibilidade de situar-se no momento presente e interagir efeti-
vamente por si mesmo. As situações válidas de recordar tem 
que possuir uma relação com a necessidade de uma interação 
diante do momento presente; quando não for assim, deve-se 
suprimir qualquer desejo de evocação e situar-se nos aconte-
cimentos do “aqui e agora”.
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E: Como se interpreta de forma prática o evitar manipular os atos 
do presente?

S: O ser humano vive geralmente na busca de metas. A con-
quista de objetivos e o esforço por consegui-los colo-
rem de sentido a vida da maioria das pessoas e dão ao 
indivíduo uma razão para continuar no temerário mar 
da subsistência. Tudo vai relativamente bem se existem 
metas claras e caminhos definidos; se não for assim, se 
não existir metas claras e nem caminhos definidos, a vida 
se converte em um dilema onde a luta pelo poder e pelo 
controle do tempo e lugar criam confrontos e divisões.
Ninguém geralmente está contente com o que possui. 

Se alguém possui tudo, teme por perdê-lo ou teme morrer 
ou em adoecer. A ignorante apreciação de identificar o real 
com a mente, com a psique, com o prana ou com matéria, faz 
com que os acontecimentos da vida possam ser manipulados 
por conveniência pessoal. Interpretar incorretamente o fluir 
presencial da vida acomodando-o as necessidades egoísticas, 
induz a manipulação do momento presente, sobre impondo 
nele uma inexistente realidade construída por um meio fan-
tasioso, aonde a ilusão confunde a alucinada mente de quem 
a recria como sendo válida.

 Assim como inventamos a cada noite os personagens de 
nosso sonho particular, assim também modelamos a inter-
pretação de nossa realidade, ajustando-a as necessidades 
pessoais. O momento presente possui a imensidão do não-
-limite. O momento presente não pode ser manipulado. A 
única opção inteligente é interagir diante dele sem que ocor-
ra um sentido de apropriação.



SEXTA PARTE

AS CINCO MODALIDADES 
DA REALIDADE



BASES TEÓRICAS DO VEDANTA

O sistema filosófico teórico-prático oriental denomi-
nado de Vedanta Advaita proposto por Sankaracharya pode 
resumir-se na seguinte afirmação: “o indivíduo é idêntico a 
Brahman”,78 o absoluto Não-dual. Com a finalidade de supor-
tar teoricamente esta afirmação, o Vedanta tem formulado 
três conceitos profundamente inteligentes, que desafortu-
nadamente não tem sido interpretados de uma forma muito 
clara pelos estudiosos ocidentais. Buscaremos dar sequência 
a uma nova interpretação com o fim de mostrar as profundas 
verdades que encerra esta apresentação filosófica. Para tal 
efeito, analisaremos minuciosamente neste presente capítulo 
três das ideias diretrizes deste pensamento oriental, que são 
os termos maya, karma e não-dualidade.

mAyA

A essência desta ideia é que o absoluto Não-dual (Brah-
man) coexiste com o mundo dual, mas não há um lugar aonde 

78  Jiva brahman aika.

aS cincO mOdalidadeS
da realidade

8
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a realidade Não-dual (Brahman) se intercepte com a natureza 
individual (jiva). Perceba como a imagem de uma falsa ser-
pente79 se sobre impõe a uma corda real. Não existe nenhum 
lugar da corda ou da serpente, onde ambas realidades se 
interceptem. Enquanto uma delas for reconhecida como exis-
tente, a outra não será percebida. Enquanto o temor de um 
caminhante projetar em sua Consciência a existência de uma 
serpente, este caminhante jamais poderá detectar a corda 
em algum lugar do bosque onde acontece a sobre imposi-
ção. A serpente existe apenas como sendo uma falsa projeção 
da mente; de semelhante forma, a realidade do mundo dual 
cobra consistência de um sonho enquanto o experimenta. Os 
objetos que fazem parte do mundo dual possuem a seme-
lhante realidade de uma serpente inexistente. Enquanto o 
mundo dual se percebe como real, seu substrato (a realidade 
não-dual) não se percebe; enquanto a falsa projeção persistir 
será impossível que a mente detecte a corda, que é em essên-
cia seu substrato.

A explicação de maya como sendo o que vela a realidade 
e a sobre imposição da ilusão vai ainda mais longe. Não ape-
nas a serpente é uma falsa realidade: como também o “eu” 
que acredita conhecê-la é tão falso como ela. O conceito de 
Maya busca explicar o erro de se assumir que o conhecedor 
e o conhecido são diferentes; está diferenciação entre objeto 
e sujeito é apenas aparente. Qualquer suspeita de definição 
que possa ter um preceptor independente sobre o percebido 

79  Nos referimos novamente ao pedagógico exemplo que usa a tradição hindu 
para referir-se ao problema da ilusoriedade da cognição. O exemplo estabelece que 
um caminhante passeia por um bosque e observa a beira do caminho uma corda enro-
lada. Devido a falta de luminosidade e a vegetação selvagem por onde ele transita, o 
caminhante assustado vela imediatamente a realidade da existência da corda e projeta 
em sua mente uma ilusória serpente. Esta serpente, devido ao hábito da vida que a 
mente infunde, se observa com todas as características de uma serpente, e inclusive 
pré-disposta a atacar ao caminhante.
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é tão errada como qualquer juízo de valor que se possa ter 
sobre a serpente. O mundo não é o que interpretamos men-
talmente, devido a que nossa cognição está velada por uma 
falsa percepção. Supor que as coisas são o que pensamos 
delas é maya. Maya é assumir que o discurso mental possui 
a possibilidade de definir as coisas como sendo entes reais.

KArmA

Porque uma serpente inexistente não desaparece ao aten-
dê-la e ao contrário, exerce a fascinação de seu movimento e 
ainda a vemos aproximar-se decidida a nos atacar? Como a 
ilusão assume-se continuidade e permite experimentar-se em 
sequências espaços-temporais? Porque o inexistente permane-
ce? Maya perdura devido ao karma. O karma provê um sentido 
de continuidade a falsa serpente de nosso exemplo. O karma 
primário nasce simultaneamente com a dualidade primária; 
tanto o karma como a individualidade são eventos simultâne-
os. O “eu” persiste no tempo e no espaço graças ao karma; sem 
karma não haveria um “eu” nem um sentido de diferenciação 
objeto-sujeito na mente. Maya imprime sobre a vida o ato ilu-
sório; e o karma outorga permanência a falsa criação.

Enquanto existir um “eu” no pensar e que se perceba 
um “eu” no fazer, se criará um vínculo entre quem acredita 
que realiza a ação e a ação realizada. Assumir que o “eu” 
pensa ou atua apenas é possível em um âmbito onde existe 
um passado e se apresenta um futuro, já que que apenas no 
passado e no futuro existe um “eu”. A presença ilusória de 
um “eu” cria sentido de tempo e de espaço; toda interpre-
tação dialética de qualquer indivíduo está confinada a um 
tempo e a um espaço. O tempo se subdivide em tempos e o 
espaço se subdivide em espaços; a diferenciação se dá por 
toda parte em que exista a interpretação mental dual. Agora 
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finalizando: somos espectadores de um universo fracionado 
onde evoluem nomes e formas. Cada evento existente possui 
uma causa em um evento prévio; o mundo se converte em 
um incessante ondular de causas e consequências entre mes-
cladas. No temor imposto pela mente diante da percepção da 
serpente, o caminhante busca fugir do perigo que ela repre-
senta. Põe-se em marcha um universo carente de sentido, mas 
regido pela ilusória causalidade de um caminhante que res-
guarda em proteger sua vida fugindo do mortífero veneno 
da serpente. Chegará a sua casa e contará a sua família; todos 
começam agora a fazer parte de uma experiência inexistente. 
A informação se expandirá e os habitantes farão também par-
te da trama inexistente. Ninguém visitará mais aquelas pas-
sagens, onde um caminhante esteve ad portas de ser atacado 
por uma perigosa e agressiva serpente. O povo agora teme a 
uma inofensiva corda.

Maya implica o nascimento do “eu”, karma implica a per-
manência do “eu”. Enquanto qualquer ação mental ou física 
for realizada sob a presença egóica, esta ação levará implícita 
uma consequência. A presença de um “eu” na ação gera um 
sentido de desejo de fruto da ação e um sentido de proprie-
dade do ato realizado. Devido a isto, para desfocar o karma e 
dar um fim a maya, é necessário realizar a ação sem nenhum 
sentido egoísta e evitar todo fruto na ação. Este é o Sendero 
do dharma, o caminho que converte a ação em libertação.

não-duAlIdAde

Este talvez seja o conceito mais complexo do sistema 
de pensamento oriental. A metafisica do Vedanta o assu-
me como sendo o eixo central de sua investigação. A não-
-dualidade é talvez a ideia mais abstrata que nunca jamais 
existiu, pois introduz uma série de postulados de forma 
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excepcionalmente simples, que podem ser provados ape-
nas pela experiência direta ou pela intuição aguçada de 
qualquer buscador.

A não-dualidade é um termo que estabelece uma carac-
terização de realidade diferente a aquela que estamos acostu-
mados a estudar normalmente quando analisamos os objetos 
materiais versus a realidade dos objetos ideais. Enquanto os 
objetos materiais estão compostos de substância que a física 
analisa e a cataloga mediante a leis da natureza, a substância 
dos objetos ideais se estabelece como uma realidade perten-
cente e dependente do próprio sujeito.

Enquanto no mundo material os objetos são indepen-
dentes do sujeito que os conhece, no mundo ideal os obje-
tos possuem uma intima relação com seu conhecedor, pois 
dependem inteiramente dele.

Para o Vedanta, a definição de realidade não se baseia 
na substância que compõe os objetos materiais ou ideais, e 
também se é um sujeito ou um objeto o agente ativo da cog-
nição. O oriente introduz um novo paradigma para definir o 
problema: assume que tanto a substância ideal como a subs-
tância material são expressões de uma mesma atividade que 
as resume e a denomina de “Consciência”. Isto é, o universo 
“materializado e idealizado” é um oceano de Consciência 
Não-dual.

A afirmação prévia pode ser esclarecida no exemplo de 
um sonho: enquanto este ocorre, a mente do sonhador assume 
no sonho o rol de ser o criador de objetos ideais e materiais. 
Ambas substâncias, as realidades materiais e ideais que com-
põe o sonho, apareceram como sendo diferentes aos olhos dos 
inumeráveis personagens do sonho, mas finalmente podere-
mos asseverar ao despertar-nos que ambos atributos são mani-
festações de uma única entidade cuja essência é a capacidade 
de permitir a cognição, ou seja, são atributos da Consciência.
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No entanto as coisas não são tão simples, pois a qualquer 
sujeito de um sonho lhe é impossível reconhecer que a Cons-
ciência do sonhador é a fonte não apenas de si mesmo, como 
também dos objetos que compõe tudo o que ele experimenta 
ao redor, assim o Vedanta oferece uma nova ideia com o fim de 
solucionar este dilema. Assume que, enquanto o personagem 
sonhado supor como válida sua própria realidade sonhada, 
não poderá reconhecer ao sonhador nem sua Consciência 
vigílica como sendo a razão da existência de si mesmo. O 
Vedanta oferece um tipo de realidade na que converge a irre-
alidade que oferece a construção de um imaginário sonho 
junto com a realidade que não se aprecia como parte da vigí-
lia. Então coexistem simultaneamente a irrealidade e a reali-
dade. No entanto, temos que considerar em nosso exemplo 
que tudo é essencialmente uma realidade consciente vigílica, 
pois a diferença que se encontra no sonho é apenas aparente.

A Não-dualidade inter-relaciona os diversos objetos que 
constituem o universo sob uma nova apreciação, aquela aon-
de a individualidade coexiste com a totalidade. Neste caso é 
semelhante ao holograma, aonde cada uma das partes está 
relacionada com o todo. No holograma a informação não é 
essencialmente diferenciada, mas sim, que toda ela se entre 
mescla como um todo, enquanto pode ser apresentada como 
sendo diferente. A consequência mais importante do con-
ceito “não-dualidade” é a ausência de realidade do sentido 
de individualidade. O “eu”, como entidade independente e 
geradora de individualidade, é tão irreal como qualquer uma 
das milhares de conformações independentes que emergem 
em um sonho. A realidade do “eu” fica estabelecida como 
válida somente nos universos conscientes aonde se é capaz 
de reconhecer-se a si próprio. Além destes estados de cogni-
ção, o “eu” se parece a miragem que a mente cria no meio de 
um ambiente ensolarado e árido.
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A experiência Não-dual possibilita ser consciente do 
mundo ideal e real, mas sob a possibilidade de simultaneida-
de nos eventos conhecidos. Para que exista na mente a opção 
de uma cognição simultânea no tempo e onipresente no 
espaço, é necessário deixar dos processos cognitivos o senti-
do de egoísmo que habitualmente o acompanha. Quando o 
sentido de apropriação do “eu” se erradica da mente, a Cons-
ciência passa de uma apreciação individual a uma experiên-
cia Não-dual. A Consciência por si mesma, como receptácu-
lo do saber, assume o rol de ser o agente de cognição. Esta 
atividade consciente reconhece que o sujeito e o objeto são 
expressões da mesma Consciência que conhece. O universo 
se converte em uma continuidade de objetos-sujeitos não-
-diferenciados, completamente vivos sem qualquer fronteira 
na cognição Não-dual. 

A MEDITAÇÃO: 
INTEGRAÇÃO DOS MUNDOS DUAL E NÃO-DUAL

Assim a prática meditativa se converte em uma conexão 
que relaciona os mundos da dualidade e da não-dualidade. 
A prática meditativa permite a experiência plena da não-
-dualidade e junto a ela o reconhecimento consciente de um 
universo absoluto. A meditação não anula o universo, sim-
plesmente o descobre sob a luz de uma Consciência carente 
de um sujeito. É o próprio universo que se conhece a si mes-
mo em toda sua extensão de tempo e de espaço.

Nos profundos estados meditativos o universo não desa-
parece. O universo é, e seguirá sendo o que é, e o que tem 
sido sempre: o universo. O que desaparece é a predisposição 
de diferenciação entre seus constituintes graças a extinção do 
“eu” na cognição. Extinto o “eu”, a Consciência assume por 
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si própria o rol de conhecer; assim, sua força de saber inter-
penetra tudo o que existe, permitindo uma visão simultânea 
e onipresente da realidade.

A prática da meditação pode ser exercitada por duas 
vias: a via da ação e a via do discernimento. Na via da ação 
se usa como sustentação da atenção o mundo externo e os 
diversos objetos que o compõe; também se denomina como 
a via do karma yoga. Na via do discernimento, a atenção tem 
que pousar-se na própria atenção interior, e não se entre mes-
clar com os objetos mentais que ali habitam; também é reco-
nhecida como a via do gnana yoga.

Com o fim de realizar uma apresentação mais simples 
da prática meditativa, definiremos as vias do karma yoga e 
do gnana yoga com o nome de práticas “externas” e “inter-
nas” respectivamente. A prática externa possui relação como 
mundo externo, enquanto a prática interna possui relação 
com o mundo interno.

Enquanto a mente e seus conteúdos iniciam o processo 
de reconhecimento do mundo e buscam emitir julgamentos 
de valor sobre a realidade deles, se coloca em movimento 
uma série de engrenagens que podem interpretar o conhe-
cido de diferentes maneiras. A cognição e a interpretação do 
mundo que percebemos possuem inumeráveis variantes. 
Ocidente tem aprisionado a cognição em um exclusivo protó-
tipo de funcionamento a que denominamos de “dualidade”; 
dentro deste estado dual a cognição se apresenta exclusiva-
mente formando os Estados de Consciência denominados de 
“vigília” e de “sonho”. Tanto em vigília como em sonho é cla-
ra a experiência de se detectar conscientemente que sujeito 
e objeto são diferentes. Nestes mundos, tanto o conhecedor 
como o conhecido se experimentam como sendo diferentes 
um do outro, até o ponto de se classificar a realidade dual 
como “material” e “ideal”.
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Dependendo de que na cognição apareçam outras fra-
ções da mente não estudadas no Ocidente, se é possível per-
ceber a existência de um ordenamento diferente da realida-
de. Este novo ordenamento se exemplifica no Vedanta através 
da aparição de três novos Estados de Consciência dos quais 
um é dual e os demais são não-duais; nos referimos aos esta-
dos de Observação, concentração e Meditação.

tAbelA 1
estAdos de conscIêncIA segundo o Vedanta

Os cinco Estados de Consciência se estabelecem com suas características fundamentais

eStadO de 
cOnSciencia

mundO internO mundO externO

SOnhO
Estado dual isento de karma onde a mente se desdobra e atua como sendo 
sujeito e objeto. O “eu” onírico é um pensamento a mais, semelhante aos 
restantes eventos que compõe o sonho.

PenSamentO

Estado dual onde há presença de 
karma. Os objetos de percepção são 
a memória, e o sujeito um agente 
consciente diferente aos próprios 
pensamentos.

Estado dual aonde há presença de 
karma. Os objetos de percepção são 
tudo que se pode experimentar com 
a intervenção sensória; o sujeito é 
uma atividade interior consciente 
diferenciada do que se conhece.

ObSerVaçãO

Estado dual carente de karma. Os ob-
jetos interiores são a mente tranquila, 
sem pensamento algum. O sujeito é 
uma testemunha consciente diferen-
te do mar de quietude interior que 
percebe. Existe a tendência a que 
exista apenas sujeito de cognição.

Estado dual isento de karma. Os 
objetos externos são tudo que se 
percebe através dos sentidos e a tes-
temunha é um agente de cognição 
que faz parte da própria percepção. 
Existe a tendência a que apenas 
exista objetos de cognição.

cOncentraçãO

Estado Não-dual isento de karma. 
Tanto o conhecido como o conhece-
dor são simultâneos e onipresentes 
no mundo interior.

Estado Não-dual ausente de karma. 
Tanto o conhecido como o conhece-
dor são simultâneos e onipresentes 
no mundo externo..

meditaçãO

Estado Não-dual carente de karma e de maya. Tanto o conhecedor e o co-
nhecido são o mundo interno e externo. A realidade é o próprio universo 
de percepção que se reconhece simultaneamente e onipresentemente em 
todos seus constituintes



SÉTIMA PARTE

A MENTE (ANTAKARANA) 
E SUAS CARACTERÍSTICAS



A MENTE OU ANTAKARANA

A mente é o instrumento mais maravilhoso para detectar 
informação que jamais será desenvolvido pelo ser humano. 
É um mágico labirinto construído com funções cognitivas 
excepcionais que oferece um caleidoscópio de percepções. 
Apenas temos vislumbrado sua imensidão. A física nos des-
vendou a matéria e as leis do desenvolvimento, mas a men-
te ainda permanece virgem a toda investigação. Converter 
a mente em um objeto de sua própria indagação tem sido a 
razão desde milênios nas culturas orientais.

O sistema Vedanta busca decifrar o enigma da cognição e 
para isto expõe uma série de apresentações teóricas, sobre as 
quais constrói uma teoria que permite predizer acontecimen-
tos ideais. Com esta finalidade, inicialmente classificaremos 
a constituição da mente em quatro funções básicas; adicio-
nalmente se apresenta estruturadas de matéria mais “sutil”80 
que a matéria formada pelos corpos físicos, ainda que supor-
tada sobre uma estrutura nervosa e cerebral física, tal como 

80  Especificamente, de material tátvico posterior ao processo de quintuplicação ou 
panchikaranam.

a mente (antakarana) 
e SuaS caracterÍSticaS
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a água dos rios flui sustentada por um canal mais denso.
Terceiro, torna independente do resto das funções mentais a 
atividade individual consciente e a firma na função budhica, 
cuja natureza é apenas ser um reflexo da atividade consciente 
Não-dual, e ambas relacionadas pela introdução do conceito 
de maya. Finalmente, considera que as restantes funções (ou 
seja, as demais funções da mente além de budhi ou intelec-
to) possibilitam, conforme seja o funcionamento que se gere, 
uma relação de identificação com as variadas modificações 
mentais produzindo o desencadeamento do karma e a partir 
daí a aparente continuidade da Consciência individual.

Em resumo, a análise da mente desde a perspectiva do 
Vedanta assume os seguintes conceitos teóricos para analisar 
a cognição:

1. Classificação da mente em quatro funções diferentes: 
budhi, chitta, manas e ahamkara81.

2. A mente é matéria sutil (semelhante com que são constru-
ídas as ideias, os sentimentos ou a substancialidade dos 
sonhos), relacionada com uma contraparte física cerebral 
em conjunto a todas as funções nervosas associadas a ela82.

3. A mente é o assento da Consciência individual mas ela, 
a mente, não possui por si mesma atividade consciente83.

81 Respectivamente: intelecto, memória ou matéria mental. Atividade de raciocínio 
e egoísmo. Mais adiante se explicará de maneira detalhada cada uma das funções e se 
aprofundará sobre as variantes que cada uma delas oferece.

82 A mente está formada pela mescla de cinco elementos sutis (akasha, éter vayu, ar; 
agni, fogo; apas, agua e pritivi, terra) que por sua vez são formados por prakriti, ou gunas 
em estado de repouso. Para a análise do processo cosmológico convidamos o leitor a 
consultar o livro de Sesha “Vedanta Advaita”.

83 A mente (antakarana) é um instrumento de percepção, um sentido a mais, como 
são os olhos ou os ouvidos, apenas que interno. A Consciência deposita-se na mente 
como o sol se deposita na superfície da lua. Graças a prevalência de satva residente nas 
gunas que formam a mente, a Consciência deposita-se nele, assim como o doce atrai as 
formigas ou como uma superfície cristalina reflete as imagens sem distorce-las
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4. Dependendo da preeminência de qualquer de uma das 
quatro funções e com base na relação entre elas, da mente 
podem surgir diversos Estados de Consciência.

FUNÇÕES DA MENTE

A mente, como ente global e genérico geralmente é deno-
minada em sânscrito como antakarana ou veículo interno. É 
denominada assim devido a que a consideramos como sen-
do uma atividade a mais na cognição, mas não como a causa 
real da cognição. Ou seja, a mente é um instrumento interno 
aos sentidos físicos, cuja função é detectar informação, fixá-la 
e usá-la posteriormente para emitir julgamentos.

AHAmKArA

É a parte da mente que assume o sentido de apropriação 
da cognição. Quando ahamkara atua na mente – pois esta função 
pode não estar presente na atividade mental, tal como acontece 
nos sonhos e nos estados superiores de percepção – todo pen-
samento se relaciona causalmente com a consequência do ato 
interpretado, de tal forma que se gera um encadeamento kár-
mico. Existem Estados de Consciência onde não há atividade de 
ahamkara, graças ao qual a experiência ali realizada não imprime 
sentido de causalidade e, portanto, não há presença kármica. 
Também o ahamkara implica no mínimo fracionamento possível 
da mente, é a mínima dissecação limitativa da mente: não é pos-
sível se pensar em algo menor que um “eu”, nem em metades 
ou frações de um “eu”. O semelhante ocorre com os quantuns 
na mecânica quântica, o ahamkara é a mínima atividade ideal 
que a mente pode detectar. Portanto, qualquer construção egói-
ca é o resultado desta função primária da mente.
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mAnAs

É a parte da mente que entra em agitação quando há 
percepção de um objeto material ou ideal. Desde a perspectiva 
oriental, quando há comparação dialética, a matéria mental 
que compõe a mente adota a forma do objeto que se conhece, 
semelhante a uma gota quando esta adota as fronteiras do 
recipiente que a contém. A atividade da matéria mental que 
permite adaptar a construção virtual de uma forma previa-
mente conhecida, para que esta coincida com a do objeto a se 
conhecer, leva a formação de uma agitação mental, está agi-
tação é conhecida em sânscrito como vritti. Esta agitação de 
vrittis denomina-se manas, circunstância que também pode 
ser traduzida como raciocínio. Manas se assemelha ao movi-
mento veloz da matéria mental sutil, buscando adaptar-se a 
um “nome” ou a uma “forma” previamente conhecida que 
a identifique. Quando um pensamento emerge para a esfera 
consciente, para assim poder reconhecer-se, tem que adotar 
apenas uma “forma” ou um “nome” associado a um conteú-
do prévio já existente na memória. Esta busca incessante, mas 
de rapidez inimaginável que acontece a nível cerebral como 
contrapartida do aspecto sutil da mente produz uma agitação 
denominada de vritti.

A atividade de incomensuráveis vrittis, se assemelha as 
incontáveis ondas que a superfície do mar adota durante 
uma tormenta. Cada onda existente possui uma caracte-
rística própria que a diferencia em tamanho, localização e 
nas demais características das restantes ondas produzidas. 
Assim, cada vritti difere dos anteriores e dos restantes, e 
cada um se assemelha a correspondência de um nome ou de 
uma forma previamente memorizado. Quando a percepção 
de um evento qualquer ocorre, a mente sugere uma incon-
tável atividade de vrittis associados à similitude do evento 
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percebido, gerando uma complexa atividade mental, ou seja, 
um raciocínio (manas) que compara uma e outra vez o evento 
conhecido com aquele evocado, para posteriormente mane-
jar uma síntese. O processo sintético de onde se floresce a 
compreensão não é próprio de manas mas sim de budhi.

cHIttA

Traduzido do sânscrito como sendo “matéria mental” ou 
“memória”. Chitta é a substância com a que se formam todos 
os vrittis. Assemelha-se ao exemplo, da quantidade de água 
do mar que existe em uma tormenta, tendo como opção a 
capacidade de mover-se e de formar milhares de ondas dife-
rentes umas das outras. Cada onda mental formada junto a 
seu movimento é um vittri, mas a substância que o estrutura 
é chitta ou matéria mental.

Em chitta encontramos o conjunto de experiências men-
tais (vrittis) ancoradas na forma de memória e que entram 
em atividade dialética devido a percepção cotidiana do ser 
humano. Existe um aspecto muito interessante de chitta que 
é pouco conhecido e que nasce graças a definição de que 
também dela se realiza como “mente”: chitta também impli-
ca uma atividade especial do antakarana (mente) que permite 
interagir a qualquer acontecimento, como geralmente se faz 
com os processos dialéticos que emergem graças a atividade 
racional de manas. No entanto, a interação da mente através 
de chitta e sem a presença racional predominante de manas 
(raciocínio) permite uma experiência similar a dos atos refle-
xos estudados no Ocidente. Por exemplo, um ato reflexo de 
ver cair um objeto e pegá-lo, sem que se medeie um raciocínio 
(manas), implica em uma atividade mental altamente eficiente 
que não requer de um processo mental sequencial da infor-
mação. Chitta está relacionada a uma resposta natural de um 
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processo de funcionamento mental intuitivo. Esta apreciação 
da mente não é apresentada no Ocidente, pois implica em uma 
interação consciente, mas automática e eficiente dos sistemas 
que intervém na cognição. Por esta razão, chitta se converte 
em elemento fundamental para entender as atividades cogni-
tivas que ocorrem no Estado de Consciência da Observação.

budHI

Definida como a atividade que considera os prós e os 
contras daquilo que é conhecido. Budhi é o aspecto do antaka-
rana (mente) que ilumina a informação e a faz consciente, 
razão pela qual se pode traduzi-la do sânscrito como inte-
lecto. Possui relação com o local da Consciência individual 
(chidabasa). Budhi é a atividade que permite ao ser humano 
conhecer, pois é a atividade onde se deposita a Consciência 
individual. Budhi em si mesma não é a Consciência individu-
al, mas é o limitante ou a função mental aonde ela se assenta. 
Se parece, como a superfície da lua, que reflete uma lumino-
sidade que não é própria dela, mas sim do sol e, no entanto 
parece que ela ilumina por si mesma. A superfície da lua é 
budhi, e a luminosidade que prove está cognição é chidaba-
sa ou Consciência individual. A mente (antakarana) é então o 
receptáculo da Consciência, mas a mente em si mesma não 
procura Consciência, não gera saber; por isto, dependendo 
da formação das características da mente, é possível des-
crever tipologias de realidades diferentes a respeito de um 
evento a se conhecer e entender o nascimento dos diversos 
Estados de Consciência,

A fundamentada distinção que o Vedanta apresenta 
entre a mente e a Consciência é uma das claras diferenças 
que estabelecem entre os modelos de pensamento ocidental 
e oriental. Para o Ocidente é impossível uma cognição além 



218 O SenderO dO dharma

da mente, enquanto que, para o Oriente se é possível que a 
Consciência se conheça a si mesma, sem a necessidade de 
uma função limitativa mental.

Como poderá notar o leitor, seriam necessários exten-
sos fólios, para apenas investigar parte das interessantes 
teorias cognitivas propostas pelos antiquíssimos mestres 
indo-europeus.



OITAVA PARTE

OS UMBRAIS DA MENTE



UMBRAIS: 
OS LIMITES ENTRE OS ESTADOS DE CONSCIÊNCIA

Uma das características essenciais da mente é que as 
variadas possibilidades de inter-relação de suas atividades 
procura uma multifacetada gama de representações cogni-
tivas. Cada pensamento, sentimento ou emoção, junto com 
cada uma de suas minúcias e aspectos próprios, são parte 
da prolixa atividade mental. Nossa mente nos aproxima a 
contatar-nos com uma infinidade de características do meio 
nos encontramos.

O surgimento de pensamentos, sentimentos e de todo 
tipo de sensações nascem e morrem como fazem as ondas 
do mar ao chegar a praia; semelhante aos diferentes cinco 
Estados de Consciência permitidos ao ser humano84, que 
nasce em intermitente luminosidade dissolvendo-se como 
uma corrente do mar em outra. O infatigável movimento de 
aparecer e de desaparecer da atividade mental em qualquer 

84  Com o fim de estudar os cinco Estados de Consciência, deve o leitor pesquisar 
em qualquer dos livros do autor, especialmente ao La Paradoja Divina, Los Campos de 
Cognición ou Vedanta Advaita

OS umbraiS da mente
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dos Estados de Consciência, leva a uma extensa experiência 
cognitiva. Nos perguntamos então, por que os pensamentos 
encadeiam-se em forma de hábitos e qual é a razão de que um 
Estado de Consciência tenha primazia sobre outro sob a luz 
de nossa mental interpretação pessoal. O motivos disto são 
as “fronteiras” e a “inércia”, características próprias de qual-
quer processo mental em que intervenha a mente humana.

INÉRCIA

Define-se a memória como sendo a representação de um 
objeto experimentado que tende a não desaparecer. Assim, 
o impulso ou a tendência a permanência de um evento pre-
viamente experimentado denomina-se de “inércia”. O even-
to pode ser um simples pensamento, uma sequência deles 
em forma de hábito ou a contínua percepção de um esta-
do mental. Existe uma relação direta entre inércia e hábito. 
Qualquer hábito mental estabelecido no comportamento 
humano é a manifestação da inércia de algum tipo especial 
de pensamento.

A mente forja hábitos de conduta que nos levam a reagir 
de uma forma previamente definida. Os condicionamentos 
psicológicos ou genéticos levam a um encadeamento men-
tal que desemboca em um tipo peculiar de comportamento. 
Tal como são os hábitos mentais assim é o homem. Na rea-
lidade, a mente do ser humano é um compendio de hábitos 
mentais que inter-relacionam-se dinamicamente graças ao 
impulso da atividade volitiva da mente (ahamkara).  O refor-
ço que outorga a pensar e a sentir continuamente sobre os 
semelhantes eventos, o respeito as conclusões cognitivas que 
deles fazemos, nos leva a adotar uma resposta comporta-
mental inequívoca e sempre adequada a condicionamentos 
já estabelecidos.
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Realmente no ser humano não existe liberdade de deci-
são, pois a cada instante suas escolhas estão impregnadas de 
sabor dos condicionamentos prévios, que os hábitos men-
tais lhes tem imposto pelo contínuo reforço de sua atividade 
volitiva. Sem importar o que fazemos, a escolha vai em dire-
ção a uma preferência prévia, de um medo que leva a uma 
direção especifica ou de um condicionamento genético que 
impede de decidir com liberdade. Existe apenas três eventos 
que estão além de qualquer opção mental, e assim, são livres 
por si mesmos e de qualquer interpretação mental: o amor, a 
compreensão e o próprio ato da existência. 

O reforço constante, ou seja, os pensamentos diligentes e 
cíclicos terminam por formar uma ligação de interpretações 
mentais e em forjar hábitos mentais cada vez mais intensos; 
que tomam posse na medida que continuamente são recor-
dados. Estes hábitos se convertem em patrões comportamen-
tais. Finalmente, somos os nossos hábitos mais comuns. Estes 
pensamentos comuns nos levam a interpretar a realidade de 
uma maneira que frequentamos o conhecido e o caminho 
mais seguro de nosso comportamento. Os hábitos mentais 
esforçam-se por surgir na esfera consciente uma e outra vez. 
A constante luta entre cada pensamento ou entre hábitos 
mentais por sobreviver e aflorar na esfera consciente leva ao 
caos mental e o desgaste físico. A tendência a inércia forma a 
razão de ser da memória e da permanência e constituição de 
qualquer condicionamento e hábito mental.

UMBRAL

“Umbral” é o aparente limite que se estabelece a diferen-
ça entre duas realidades mentais. Os hábitos, graças a pre-
sença da “inércia” da atividade mental, tendem a arraigar os 
pensamentos convertendo-os em reforço destes hábitos. Por 
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sua vez, cada pensamento ou hábito se diferenciam uns dos 
outros graças ao estabelecimento de uma fronteira; está fron-
teira, que estabelece uma real diferença entre dois âmbitos, 
denomina-se de “umbral”

A percepção possui estranhas atividades que a faz de 
difícil compreensão. Os pensamentos se sucedem uns aos 
outros e evidentemente, se diferenciam entre si. Assumimos 
como certo o processo de mudança originado pelos variados 
pensamentos que se sucedem, mas nos custa entender o que 
delimita cada pontual processo cognitivo.

Assumimos que há diferença entre os pensamentos, pois 
os detectamos empiricamente diferenciados uns dos outros. 
No entanto, entre o início e o fim de cada pensamento deve 
existir uma fronteira real, sendo esta material ou ideal que os 
delimite, pois evidenciamos certa diferença em cada pensa-
mento após o outro. No caso de ser a substância que compõe 
a fronteira entre cada pensamento de ordem material, esta 
matéria deveria ser parte constituinte de algum dos pensa-
mentos que se diferenciam, mas apenas se detectam pensa-
mentos, jamais detectamos suas fronteiras. No caso de que a 
fronteira entre pensamentos possa ser um evento constituti-
vo de ordem ideal, também teria que ser parte de qualquer 
dos eventos mentais que se diferenciam, seja este do pensa-
mento que termina ou do que se inicia, razão pela qual tam-
pouco seria um evento “fronteira” independente deles; além 
de que, sempre se tem detectado pensamentos, mas nunca 
eventos fronteira que os diferenciem. No final, é mais fácil ir 
contra a vivência empírica que supõe uma evidente diferen-
ciação, pois a lógica leva a raciocinar que, verdadeiramente, 
não há um real limitante entre eles; jamais se tem detectado 
a fronteira. Esta ausência de um limitante real e consistente 
entre o início e o fim dos pensamentos, nos leva a apresentar 
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a simples expressão de um “umbral”, de uma tendência ina-
preciável que leva a diferenciação.

A medida que um pensamento se torna repetitivo, 
o hábito de fortalecimento se acrescenta, razão pela qual 
aumenta sua inercia e diminui seu umbral de acesso; ou seja, 
cada vez é mais fácil pensar em algo que repetidamente pen-
samos. Acessar a um hábito já estabelecido é mais simples 
que acessar a uma nova atividade mental; portanto, a medi-
da que a inércia do pensamento ou do Estado de Consciência 
aumenta, o umbral de acesso ao mesmo diminui. A relação 
entre o umbral e a inércia do pensamento é inversamente 
proporcional. No entanto, tanto a inércia como o umbral são 
dinâmicos, isto é, a modulação de sua intensidade depende 
em geral de todas as variáveis que operam sobre a psique do 
indivíduo, razão pela qual, se modificam de um momento a 
outro e inclusive de um instante a outro.

Um hábito firmemente estabelecido implica em um 
umbral baixo para acessá-lo. Da mesma forma, um umbral 
alto implica certa dificuldade de que o pensamento se apre-
sente a luz consciente, devido a sua muito pouca inércia. Por 
exemplo: Pensar em Plutão é uma atividade de muito baixa 
inércia, razão pela qual o umbral que o delimita a respeito aos 
pensamentos restantes é muito alto. Isto, naturalmente, exce-
to para um astrofísico, para quem, Plutão como pensamen-
to possui muita inércia, devido que lhe é fácil sempre estar 
consciente de recordá-lo. O Estado de Consciência denomi-
nado de “vigília” possui uma alta inércia, devido a que cada 
pensamento que nele se estabelece, requer de pouco umbral 
para que o estado seja mantido. Da mesma forma, cada pen-
samento do estado de vigília esforça-se pleno de inércia para 
favorecer seu ingresso a luz consciente. Para eles, para que 
possam ser reconhecidos sob a luz consciente, se requer um 
umbral muito baixo. O constituinte de um conteúdo mental 
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possui inércia, mas a fronteira que o delimita se determina 
por um umbral.

O umbral de acesso a uma cognição é o limite que se 
deve superar, para que a mente adote um novo pensamento, 
permitindo a evocação de outro hábito ou que o situe em um 
dos quatro possíveis Estados de Consciência. O umbral, por-
tanto, é o indicativo da própria inércia do pensamento, de 
sua habilidade ou do fortalecimento dos diversos Estados de 
Consciência. Os umbrais se associam ao limite que permite o 
acesso aos pensamentos; a inércia, ao contrário, relaciona-se 
com a capacidade de sustentação do próprio pensamento.

OS UMBRAIS NA PRÁTICA MEDITATIVA.

Existem cinco Estados de Consciência desde os quais 
se é possível descrever a interpretação da mente no proces-
so de percepção dual até o estado Não-dual de meditação. 
Cada Estado de Consciência, e cada um dos elementos da 
mente que nela convivem possuem a qualidade da inercia e 
o umbral Graças a estes dois aspectos a mente se forma e se 
adapta para realizar a cognição. A suposição primária de se 
assumir que a Consciência é um continuo Não-dual, não per-
mite a existência real de eventos diferenciados; devido a isto, 
se é impossível no mundo dual detectar os elementos frontei-
ra que evidentemente servem de limites a cada um dos pen-
samentos. Existe então um choque de conceitos, pois de um 
lado a não-dualidade impede um sentido de diferenciação 
na mente e a dualidade. Ao contrário, o afirma.

A experiência dual demonstra que existem pensamen-
tos e diferenciação entre eles; no entanto, a experiência dos 
estados superiores de Consciência determina a invalidade 
da diferenciação. O suposto Não-dual não permite senti-
do de diferenciação, por ele a necessidade teórica requer o 
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surgimento aparente do umbral e da inércia como eventos 
intrínsecos na participação do mundo dual.

OS ESTADOS DE CONSCIÊNCIA

São cinco os Estados de Consciência permitidos ao 
ser humano. Em cada um deles existe um alinhamento da 
informação conhecida e uma especial forma de interpretá-
-la. As principais características da cada um dos estados 
são as seguintes:

sonHo

A informação de que a mente detecta o sonho em forma 
de sujeito e objeto é criado por ela mesma. O sujeito onírico, 
que é a soma das frações mentais relacionadas, semelhante 
aos objetos que reconhece, são todas criações mentais impos-
sibilitadas de gerar sentido de causalidade. O “eu” onírico 
que faz parte do sonho é uma fração pensada, similar aos 
“eus” sonhados. O universo percebido é uma projeção men-
tal que subsiste até antes de despertar. O sonho é o estado 
mais caótico dos estados existentes; é a sombra de uma som-
bra, a criação de uma ilusão.

O sonho é uma imensa colcha de retalhos vigílico. O 
“eu” onírico é a soma momentânea de lembranças do “eu” 
vigílico, igual a todos aos demais eventos que verificamos 
quando se dorme. O “eu” onírico e os objetos que formam 
este mundo se parecem a descrição que possui uma criança 
de um extraterrestre desconhecido: se supõe ele ser de cor 
verde, com cabeça grande, de apenas um olho, etc.... No final, 
o extraterrestre é a soma de inumeráveis e supostas relações 
mentais que buscam definirem-se como sendo uma palavra: 
extraterrestre. O “eu” onírico nasce da soma de pensamentos 
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gerados na vigília e que fazem parte da memória. Os objetos 
oníricos possuem igual consistência que o sujeito onírico que 
os percebe. É impossível, então, que o sujeito onírico seja a 
causa de algo continuo e causal, pois aparece e desaparece 
como as diversas formas que adotam as nuvens quando per-
correm o céu; devido a isto, não existe causalidade no sonho; 
não há aparição de karma entre o conhecedor e o conhecido 
enquanto flui este Estado de Consciência.

PensAmento

Considera-se o pensar como sendo o estado mais fre-
quente para o ser humano e a partir dele se percebe e se inter-
preta o mundo com maior frequência. O “eu” deste estado de 
pensamento é causal, isto é, possui sentido de continuidade 
no tempo e no espaço. Ao despertarmos do sonho, a informa-
ção que a mente agora percebe, novamente toma uma exclu-
siva direção temporal para o futuro. Agora, em vigília, se vê 
o mundo evoluindo desde o passado e buscando um nível 
de aperfeiçoamento ainda não muito claro de entender, na 
direção para o futuro. O marco temporo-espacial rege as leis 
naturais e existe uma clara apreciação da dualidade objeto-
-sujeito. O mundo, portanto, se experimenta sendo constan-
temente mutável e sempre preenchido de objetos materiais e 
ideais que buscam fazerem-se presentes na esfera consciente 
individual. A partir deste estado tudo é dual, cíclico e imper-
manente. O sentido do infinito e do absoluto são apenas 
abstrações matemáticas ou filosóficas. É impossível encon-
trar neste estado a causa de si mesmo; aqui toda a verdade 
é relativa e a apreciação que o sujeito possui do real é meia 
verdade e meia mentira.

No “sonho” e “pensamento” existe dualidade objeto-
-sujeito claramente determinada. Enquanto no sonho não 
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existe causalidade entre sujeito e objeto, em vigília sim existe; 
devido a isto no sonho não há karma, mas em vigília sim há 
karma. É importante entender que em estado de pensamento o 
ego que atua como sentido de apreciação de sujeito que conhe-
ce, não é o mesmo “eu” onírico que reconhece neste respectivo 
estado de sonho aos objetos oníricos. Cada “eu” é diferente 
em cada Estado de Consciência, e é justamente devido a isto 
que existem diferentes Estados de Consciência. Os “eus” se 
intercalam aparecendo uns e outros; inclusive em cada estado 
o “eu” não permanece firme, exceto no máximo do estado de 
“meditação”, na experiência de nirvikalpa samadhi.

obserVAção

Quando um perceptor do estado de Pensamento, conse-
gue atender continuamente a um evento interno ou externo 
associado ao momento presente que acontece, então nasce 
uma nova forma de cognição, uma nova forma de interpre-
tação do universo percebido denominado estado de “obser-
vação”. Neste estado tende-se a permanecer, a presença da 
cognição em forma de “apenas objetos” ou “apenas sujeito”. 
Ou seja, a mente impulsiona a continuidade de um tipo de 
cognição carente de sujeito (se a observação é externa) ou 
carente de objeto (se a observação é interna), mas não dá 
sequência intermitente e cíclica de ambos (sujeito e objeto) tal 
como ocorre no estado de pensamento ou de sonho. Assim 
então, enquanto a mente se mantém no interior (“dentro”) 
e permanece atenta ao que acontece em forma de momento 
presente, se é possível testemunhar que os objetos mentais 
desaparecem e assim se experimenta um universo interior 
carente de pensamentos.

Da mesma forma, quando o conhecedor experimen-
ta o universo mediante a intervenção sensória, isto é, se 
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experimenta o mundo externo (“fora”) com uma profun-
da atenção a respeito ao que acontece então o sentido de 
sujeito desaparece e o universo se converte em um continuo 
de objetos conhecidos por si mesmo. Em ambos os casos a 
cognição perdura e durante os instantes, minutos, horas ou 
dias que isto acontece, o sentido de dualidade intermitente 
de objeto-sujeito que caracteriza os estados prévios de cog-
nição não aparece.

concentrAção

Quando se permanece firme na estabilidade da infor-
mação interna ou externa que acontece no estado de Obser-
vação, a própria cognição e a informação percebida geram 
um salto para a simultaneidade objeto-sujeito; a esta condi-
ção cognitiva simultânea se denomina como sendo estado 
de “concentração”. Quando no mundo interior a atenção se 
situa no estado de Observação, os pensamentos, os sentidos, 
as emoções, e em geral todos os objetos mentais desapare-
cem. Se a atenção se centra continuamente no agente que tes-
temunha a ausência de pensamentos, e não no vazio de pen-
samentos, então o sujeito de percepção (“exín”) se converte 
em objeto de cognição de si mesmo (“saxím”).

Desta forma, quando a atenção fixa-se no estado de 
Observação externa, isto é, na continuidade dos objetos 
detectados sensorialmente que formam a percepção exter-
na, o sentido de sujeito desaparece. Quando a atenção per-
dura neste estado, amadurece uma nova forma de cognição 
na qual os objetos conhecidos se reconhecem simultâneos 
como sujeitos de cognição de si mesmos. A esta condição 
de simultaneidade sujeito-objeto que nasce denomina-se de 
estado de “concentração” externa. A concentração é um esta-
do Não-dual, diferente aos estados prévios que são duais. 
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Na concentração não existe ligação causal entre conhecedor 
e conhecido, razão pela qual não se apresenta karma.

medItAção

Diante da continua e simultânea apreciação do sujeito-
-objeto alcançada no estado de concentração, se é possível 
que deste estado se salte para a apreciação de uma nova e 
final etapa cognitiva denominada de estado de “meditação”. 
Na meditação, o conjunto de simultâneos objetos-sujeito 
não-diferentes da concentração se agregam com os restan-
tes objetos-sujeitos existentes no universo. Esta abertura das 
próprias fronteiras chega a uma cognição ilimitada no tem-
po e no espaço, mas simultânea em cada um dos atributos 
conhecidos. A Consciência entrelaça todos os eventos e se 
mostra como uma realidade substancial de tudo o que existe, 
do universo e dos restantes universos que se integram. É aqui 
neste Estado de Consciência de meditação, onde se adverte 
o Real, onde se entende que o universo é Consciência e que 
a Consciência possui em si mesma o atributo da Existência e 
do Amor. Quando o estado de meditação se estabiliza, che-
gando a inclusão de todas as fronteiras cognitivas possíveis, 
então se denomina de nirvikalpa samadhi.

UMBRAIS E INÉRCIA 
NOS ESTADOS DE COGNIÇÃO

Retornando novamente ao conceito de “umbral” e de 
“inércia” daremos explicações dos diversos Estados de Cons-
ciência. Temos que recordar que o umbral possui uma rela-
ção com as fronteiras de acesso a um Estado de Consciência, 
um pensamento ou a qualquer hábito mental, e que a inércia 
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possui relação com o sentido de fortalecimento que compõe 
este pensamento ou hábito. Assim, à medida que a inércia de 
uma atividade mental é mais firme e consistente, o umbral 
que se estabelece para ascender a ele é mais débil, ou seja, 
umbral e inércia são inversamente proporcionais.

FIgurA 1

estAdos de conscIêncIA FreQuentes Vs. umbrAl e InércIA

in
ér

c
ia

SOnhO

umbral

ObSerVaçãO

cOncentraçãO

meditaçãO

PenSamentO

Fig. 01. Em uma pessoa normal se estabelecem categorias na aparição dos 
Estados de Consciência. A inércia de Pensar e Sonhar são inversos ao imenso 
umbral que se requer para ascender a Meditação.

Tal como nos mostra na figura 1, se é possível notar que, 
na medida em que aumenta a inércia de um Estado de Cons-
ciência, diminui o umbral do mesmo estado. Esta é a razão 
pela qual tende a existir na mente humana um aspecto de 
percepção associado ao estado de pensamento ou de sonho. 
No estado de pensamento, e graças ao reforço constante de 
pensar sobre o mesmo evento uma e outra vez com ativida-
de cíclica e impermanente de objeto a sujeito e de sujeito a 
objeto, a mente acaba criando uma inércia excepcional, não 
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superada por nenhum outro Estado de Consciência. É tal a 
inércia do estado de pensamento que seu umbral é prati-
camente inexistente, razão pela qual se é fácil ingressar ao 
estado de pensar sem poder sair e permanecer pensando 
descontroladamente a toda hora.

Na figura 1 se estabelece o modelo de uma pessoa 
comum com uma mente normalmente desordenada. Nela, 
os Estados de Consciência com maior inércia são o sonho e 
o pensamento. Ambos os estados possuem grande inércia e 
umbrais quase nulos, pois possuem um acesso mais imedia-
to que aos demais Estados de Consciência.

FIgurA 2
estAdos de conscIêncIA Pouco FreQuentes e excePcIonAIs Vs. umbrAl e InércIA
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Fig. 02. Em uma pessoa muito desenvolvida interiormente se estabelecem 
categorias na aparição destes Estados de Consciência onde os estados não-duais 
primam sobre os duais. A inércia de Concentrar-se e de Observar é inversa ao 
imenso umbral que se requer para ascender ao Pensamento ou ao Sonho.
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Dependendo do funcionamento da mente e dos hábitos 
de cognição estabelecidos, pode existir qualquer variante na 
prioridade de apresentação dos Estados de Consciência. Esta 
prioridade também se estabelece adicionalmente em cada 
um dos Estados de Consciência em relação a seus consti-
tuintes: pensamentos, sentimentos, emoções ou paixões, que 
os constituam. No exemplo da figura 2, assumimos os Esta-
dos de Consciência de uma pessoa com um imenso estado 
de desenvolvimento interior. Os estados com maior inércia 
são a Concentração e a Meditação, enquanto que os restantes 
contam com umbrais de acesso muito altos.

Cabe estabelecer qualquer categoria de relação de apa-
rição entre os diversos Estados de Consciência, como entre 
os pensamentos e hábitos mentais que o constituem. Depen-
dendo da forma de resposta cognitiva a percepção cotidiana 
do mundo se é possível categorizar a aparição dos hábitos, 
dos pensamentos e dos Estados de Consciência em sequência 
baseadas na inércia e no umbral dos mesmos.

Quando é o sonho o Estado de Consciência mais fre-
quente, todos os sistemas tendem a favorecer sua aparição. 
Quando por exemplo, a preguiça, a procrastinação, o fugir 
da vigília, se estabelecem como base fundamental da pessoa, 
o sistema físico e psicológico tende a deslizar-se continua-
mente a este estado de sonho. A informação ali conhecida se 
estabelece prioritariamente sob os parâmetros deste Estado 
de Consciência. Os demais estados podem chegar a ter um 
umbral tão inimaginável que a Meditação pode chegar a não 
ser jamais tocada em toda a vida. Enquanto a vida aconte-
ce como fonte de Estado de Consciência de sonho, o sentido 
de tempo não possui cânones firmes, ali as leis da natureza 
podem mudar sem nenhum aviso; não existe a presença de 
karma, pois todos os eventos ali experimentados são informa-
ções manásicas sem que exista nelas o vritti ahamkara, razão 
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pela qual não aparece sentido de causalidade entre os sujei-
tos existentes e as ações que estes realizam.

O estado mais frequente na maioria dos seres humanos, 
possui ligação com a estabilidade do Estados de Consciência 
relacionado com o “pensamento”.

FIgurA 3
estAdo FreQuente de PensAmento.
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Fig. 03. Se relaciona ao surgimento de Estados de Consciência de uma 
pessoa comum e corrente, cuja mente estabelece uma forte inércia no Pen-
sar, e no Sonhar e um umbral que leva a converter em inalcançáveis os 
estados não-duais.

Estabelecer inércia significa um reforço mental constan-
te, em pensamentos frequentes sobre ideias semelhantes. O 
estabelecimento de pautas de conduta e os condicionamen-
tos que eles geram se convertem na reação mais comum do 
indivíduo diante dos estímulos externos ou internos. A apre-
sentação de um tipo específico de resposta cotidiana leva ao 
princípio a um esforço e disciplina; a vontade se converte em 
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um eixo essencial desta tarefa. O reforço constante estabelece 
uma habitualidade, e com ela o condicionamento como uma 
resposta ausente de liberdade. A “reta ação”, pelo contrário, 
busca uma resposta carente de esforço volitivo. A ausência 
de esforço volitivo imprime uma inclinação a cognição de 
tal maneira que a livre do sentido egóico. A resposta natural 
diante de um evento presencial onde existe carência absolu-
ta de sentido de “eu”, denomina-se de dharma, e é objeto de 
realização da liberdade mediante a ação.



NONA PARTE

O OBSERVADOR E O OBSERVADO



Existem variadas ferramentas com as quais se é possível 
estudar a cognição e os diferentes Estados de Consciência. A 
mais frequente de todas elas se baseia nos conceitos “objeto” 
e “sujeito”. Todos os cinco Estados de Consciência, aos quais 
temos chamado de Sonho, Pensamento, Observação, Concen-
tração e Meditação, possuem algo em comum: para cada um 
dos estados, se é possível estudá-lo sob uma representação 
teórica diferente a do “umbral” e a “inércia”, isto é, analisar a 
eles sob a ótica do “observador” e do “observado”. É impor-
tante recordar que, para o Ocidente, a análise dos Estados de 
Consciência se realiza mediante esta ferramenta teórica.

Objeto e sujeito são a base teórica que permite no Oci-
dente o estudo dos estados denominados de “vigílico” e de 
“onírico”. Para o Vedanta, em contrapartida, existem quatro 
tipos de estados vigílico: Pensamento, Observação, Concen-
tração e Meditação.

Para o Vedanta, o estado comum de vigília estudado pela 
psicologia possui uma correlação total com oEestado de Cons-
ciência chamado de Pensamento. No estado de pensamento 
predomina na mente uma atividade especifica denominada 
de ahamkara. Esta atividade favorece o sentido de identificação 

O ObSerVadOr e
ObSerVadO 

8
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egóico e, paralelamente, expressa um sentido de apropriação 
da cognição. A presença de um “eu” na forma de ahamkara 
estabelece uma relação causal entre sujeito e objeto, ou seja, 
da origem do surgimento do karma. Além de que, quando se 
estabelece este Estado de Consciência, a relação objeto-sujeito 
é variável e intermitente, razão pela qual nenhum objeto ou 
sujeito usufrui de estabilidade, o que gera uma clara distinção 
entre cada um dos objetos e quem os conhece. É aqui, neste 
estado de, aonde emergem os pensamentos, emoções, senti-
mentos e paixões. Nele se estabelecem leis de conduta psico-
lógica e emerge a memória da de acesso voluntário e invo-
luntário. Neste Estado de Consciência mais frequente para 
a raça humana; nele, os hábitos se estabelecem e as resposta 
condicionadas são o pão de cada dia. É impossível encontrar 
neste estado de pensar uma representação metafisica válida 
da realidade. Aqui os objetos materiais se relacionam através 
de leis causais, o que habilita a possibilidade de que haja quem 
busque adaptar uma expressão matemática das variáveis que 
geram toda a mudança neles. O universo assume uma repre-
sentação dual, isto é, objeto e sujeito assumem uma condição 
diferenciada entre eles.

No estado de sonho, existe uma representação também 
dual da realidade. Objetos e sujeitos se expressam relacio-
nando-se intermitentemente entre eles; no entanto, não existe 
causalidade entre quem realiza a ação e as ações realizadas, 
razão pela qual não existe presença kármica entre sujeito e 
objeto. E além, o conhecedor o sujeito ativo da cognição neste 
estado não é o mesmo “eu” de Pensamento. No sonho existe 
um perceptor com diferentes características a daquele do esta-
do de Pensamento. O “eu” onírico é a soma das lembranças, 
semelhante aos restantes sujeitos que intervém no sonho. Não 
existe um único vritti (atividade mental) denominado de aha-
mkara neste estado onírico, mas sim que a formação pessoal é 
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realizada pelo próprio manas como a soma de lembranças, ou 
seja, a atividade mental racional sem excessiva ordem é a que 
assume de forma predominante a atividade criadora da mente 
e do universo sonhado em todos seus componentes.

tAbelA 2
relAção dos estAdos de conscIêncIA Vs. objeto-sujeIto85

eStadO de 
cOnSciência

relaçãO 
ObjetO - SujeitO

atiVidade mental 
PredOminante

nOme dO 
ObSerVadOr

PenSamentO Dual Ahamkara Eu

SOnhO Dual Manas Eu onírico

ObSerVaçãO Dual Chitta Exin

cOncentraçãO Não-dual Budhi Saksim

meditaçãO Não-dual ----- Atman

Tabela 02. A análise do binômio “objeto-sujeito” como elemento ativo da 
cognição leva a estabelecer dois tipos de relações entre eles: dual e não-dual. 
A tabela determina a atividade predominante da mente em cada um dos 
estados e define o nome da atividade que assume o rol de conhecedor em 
cada um dos estados.

Na Observação ainda segue existindo uma atividade dual 
na cognição: o mundo se interpreta mediante um tipo de rela-
ção objeto-sujeito; tende a permanecer a presença exclusiva 

85  Tanto a psicologia como a filosofia ocidental estabelecem uma única condi-
ção individual a que denominam de “eu”. Isto é válido para o Estado de Consciência 
denominado de Pensamento, mas para os restantes Estados de Consciência a atividade 
mental “eu” (ahamkara) não está presente como evento ativo que gera a peculiaridade 
própria do sujeito. No entanto, a ausência de ahamkara nos restantes Estados de Cons-
ciência não impede a presença de outras atividades mentais que oferecem sentido de 
testemunhar (sujeito) nestes estados. Para analisar estes estados sugerimos a leitura e 
estudo das restantes obras de Sesha.
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de um, ou de outro. Tampouco neste estado de Observação 
existe ativa a função ahamkara da mente, o que implica a que 
não exista o sentido de “eu” tal como se estabelece no esta-
do Pensamento; ele desemboca em uma ausência de kar-
ma no estado de Observação. O sujeito da Observação não 
estabelece vínculos causais enquanto reage cognitivamente 
e fisicamente com os objetos deste estado. Além disto, é a 
configuração da mente denominada de chitta a que assume o 
controle da cognição. Tanto manas como chitta e ahamkara são 
atributos ou características da própria mente, antakarana. No 
entanto, em cada Estado de Consciência assume papeis que 
as determinam como agente especial da cognição. 

Na Observação a mente assume, graças a atividade pri-
mária de chitta, a condição de ser perceptor da ação, razão 
pela qual se estabelece uma representação do universo em 
ressonância a esta situação. “Exin” é a palavra com a que 
definimos a particular forma de sujeito no estado de Obser-
vador. Este “exín” não tem nada a ver com o “eu” do Pensa-
mento, nem com o “eu” onírico do Sonho.

No estado de Concentração a relação cognitiva entre 
sujeito-objeto é não-diferenciada. A não-dualidade se esta-
belece como forma prática da cognição do mundo que se 
experimenta. Objeto e sujeito existem, mas se advertem como 
sendo não-diferentes por quem os conhece. A faculdade da 
mente que percebe o mundo sob esta condição é a budhi. A 
mente em forma de budhi, como uma configuração livre de 
toda agitação mental, firme e continua neste ato de compre-
ensão, se converte no suporte da cognição do sujeito, a quem 
neste estado se denomina de “saxim”. A ausência da atividade 
mental ahamkara neste estado de cognição impede a aparição 
de causalidade neste estado, e portanto a inexistência de kar-
ma por parte do “saxim” ao relacionar-se com o que conhece.
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O Estado de Consciência de Meditação, semelhante ao 
de Concentração, possui uma relação Não-dual entre sujeito 
e objeto. O conhecedor neste estado se pode denominar gene-
ricamente como “Atman”. O “Atman” é a própria Consciência 
Não-dual, também denominada kutasta chaitania. Esta Cons-
ciência Absoluta e Não-dual é idêntica a Brahman, o absoluto 
Não-dual. Na Meditação, tanto o observador como o obser-
vado se integram sem diferenciação com tudo o existente ao 
redor. Ali a mente, adotando a condição de Não-dual, serve 
em primeiro lugar a sua absorção total. Basta permanecer 
assim de forma inalterável para que a Meditação se estabilize 
e abra as portas que conduzem ao nirvikalpa samadhi. Temos 
aqui por fim o bálsamo da alma, o estado final no qual cessa 
toda a dúvida e em que se adverte a identificação total do 
indivíduo e o Absoluto Não-dual; esta é a sagrada experiên-
cia desde a qual se é possível afirmar:

“Sarban Kalbidam Brahman” 86

86  Tudo é realmente Brahman.


