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Ética, a Ciência da Conduta
Ética  é  a  ciência  da  conduta.  Ética  é  o  estudo  do que  é  certo  ou bom na 
conduta. A ciência da ética mostra o caminho em que os seres humanos devem 
comportar-se  entre  si,  bem  como  em  relação  às  outras  criaturas.  Contêm 
princípios sistematizados de como o homem deve agir.  Sem ética você não 
pode ter nenhum progresso no caminho espiritual. A ética é a fundação do 
Yoga, a pedra angular do Vedanta e o poderoso pilar onde o edifício do Bhakti 
Yoga repousa.

Ética é a conduta reta ou Sadachara. O signo do Dharma é Achara [lê-se atchara] 
ou  conduta reta. Achara [conduta reta/retidão] é o significado de bom. Apenas 
da  Achara nasce  o  Dharma.  O  Dharma eleva  a  vida.  Os  homens  obtêm 
prosperidade e honra, tanto aqui quanto em outra vida através da prática do 
Dharma.  Achara é o  Dharma mais elevado. É a raiz de toda  Tapas [disciplina 
(espiritual)].  É  o  que sustenta  todo o  universo.  É  o  que nos leva  à  Eterna 
Felicidade e Imortalidade.

Ética é integridade. Integridade é o caminho da realização Divina. É a chave 
mestra da  religião.  Aquele que leva uma vida moral  ou virtuosa obtém a 
liberdade, Perfeição ou Moksha.

Ética é uma ciência relativa. O que é bom para um pode não ser para outro. O 
que é bom em algum momento pode não ser em outro momento ou lugar. A 
ética é relativa a cada pessoa e ao seu meio circundante.

Toda religião tem seus próprios princípios éticos. A verdade primária de toda 
religião é o princípio da ética ou moralidade, ou a ciência da conduta reta. 
Yama e Niyama de Patanjali  Maharshi na filosofia do Raja Yoga [Yoga Real] 
constitui a melhor ética para o praticante de Yoga. O Manu Smriti, Yajnavalkya 
Smriti, Parasara Smriti – todos explicam o código da conduta reta. O  Nobre 
Caminho  Óctuplo [Quarta  Nobre  Verdade  –  O  Caminho  que  conduz  à 
liberação  ou  cessação  do  sofrimento] do  Budismo  é  a  essência  dos 
ensinamentos éticos do Senhor Buddha. Os Dez Mandamentos do Judaísmo, 
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e  o  Sermão  da  Montanha [Mateus  5  a  7] do  Senhor  Jesus  contêm  os 
ensinamentos éticos da elevação espiritual da humanidade.

A primeira coisa que você aprende em toda religião é a unidade de todos os 
Seres. Existe apenas um único Ser que é imanente em todas as criaturas. Todo 
relacionamento  humano  existe  devido  a  esta  unidade  do  Ser.  A base  da 
unidade do Ser é a Irmandade Universal  e o Amor Universal.  Yajnavalkya 
disse a Maitreyi, sua esposa: “Oh! Maitreyi! Nem mesmo pelo amor do marido é o  
marido bem-amado; pelo amor do Ser é o marido bem-amado. E por isso a esposa,  
filhos, propriedade, amigos, mundos e mesmo os próprios Devas são todos bem-amados  
porque o único Ser reside em tudo.” Se você prejudica outro homem, prejudica a 
si mesmo. Se você ajuda outro homem, você ajuda a si mesmo. Existe uma 
única vida, uma única consciência em todas as criaturas. Este é o fundamento 
da ética de cada e toda religião.

A prática da ética irá lhe ajudar a conviver em harmonia com seus vizinhos, 
amigos, com os membros de sua família, com o próximo, e todas as outras 
pessoas. Irá lhe conferir uma duradoura felicidade e  Moksha [Liberação]. Seu 
coração será purificado. Sua consciência estará sempre limpa. Um homem de 
moral que segue rigorosamente os princípios éticos, não irá se desviar se quer 
um milímetro do caminho do  Dharma ou da retidão. Ele recebe por  mérito 
uma reputação imortal, através da prática da ética. Ele se torna a encarnação 
[ou  personificação] do  Dharma.  Ele apenas deixa seu corpo físico; mas seu 
nome vive até o confim do mundo.

Nós  temos  morais  humanas,  morais  familiares,  morais  sociais,  morais 
nacionais,  morais  profissionais.  Um  médico  tem  suas  próprias  éticas 
profissionais. Ele não deve divulgar aos outros os segredos de seus pacientes. 
Ele deve ser atencioso e simpático com  seus pacientes.  Ele não deve aplicar 
injeções  de  qualquer  tipo  e  cobrar  um  alto  preço  como  se  fosse  um  dos 
melhores remédios. Ainda que o responsável pelo paciente não lhe pague as 
contas  da  última  visita,  ele  deve  ir  e  atender  voluntariamente  os  seus 
pacientes. Ele deve tratar os pacientes  pobres gratuitamente. Um advogado 
também  possui  suas  próprias  éticas.  Ele  não  deve   preparar  falsas 
testemunhas. Ele não deve aceitar os casos sem argumentos apenas pela  causa 
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ou remuneração. Ele deve defender gratuitamente as pessoas pobres. Existem 
éticas para o homem de negócios também. Ele não deve esperar muito lucro. 
Ele deve fazer muita caridade. Ele não deve dizer falsidades mesmo em seu 
trabalho.

Não faça nada que não irá trazer benefícios aos outros, ou algo que você venha 
a se arrepender envergonhado depois. Faça obras que sejam louváveis e que 
tragam benefícios aos outros.  Esta é uma descrição sintética da conduta reta, o 
mais elevado Dharma. As prescrições morais  vêm sido entregues para libertar 
as criaturas de todos os sofrimentos.

A  ética  dos  filósofos  do  Ocidente  é  superficial.  É  uma  mera  ética  de 
aparências. Mas a ética Oriental é sutil, sublime e profunda. Todas as religiões 
ensinam as regras éticas tal como: “Não matar; não ferir os outros; amar o 
próximo; etc.” Mas eles não têm entregue as causas. Apenas a ética Hindu diz, 
“Existe um Atman [Íntimo, Ser, Espírito] que a tudo permeia. Que é a alma inerente  
de todos os seres. Está oculto nas criaturas. É a comum e pura consciência. Se você  
fere seu vizinho você de fato, fere a si mesmo.” Está é a verdade metafísica básica 
que permeia todos os códigos éticos Hindu.

Fixe-se no Sadachara ou conduta reta e obtenha a imortalidade. Pratique a ética 
e obtenha o ilimitado domínio da benção eterna! Cresça, evolua, edifique seu 
caráter.  Consulte  as  Shastras [escrituras] e  os  Mahatmas  [grandes  almas, 
irmãos mais maiores, santos] sempre que estiver em dúvida. Alcance a meta 
da vida e descanse na harmonia interior.
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Fundamentos da Ética
Ahimsa [não-violência],  Satyam [honestidade],  Brahmacharya [castidade, lê-se 
brahmatcharya] são os próprios fundamentos da ética do Yoga e do Vedanta. A 
prática destas três virtudes é um Maha Vrata ou Grande Voto Universal para 
toda a humanidade. Estes são os Samanya ou Sadachara Dharma (dever comum) 
do homem. A prática destas virtudes cardinais purifica o coração e sereniza a 
mente,  e  prepara  o  Antahkarana [órgão  espiritual  que  liga  o   homem  à 
divindade] para a recepção da luz transcendental. O  Dharma está arraigado 
nestas  virtudes. Toda a aversão e ódio cessam na presença de alguém que está 
estável em Ahimsa. Brahman ou o Eterno é a Verdade por si mesmo. E pode 
apenas ser percebido pela prática da Pureza.

A prática da tolerância (Titiksha),  imperturbabilidade (Dhairya), controle dos 
sentidos (Indriya-Nigraha) e outros  Sadachara Karmas (ações virtuosas) têm por 
objetivo fazer o homem auto-suficientei,  independente e livre da escravidão 
externa, física e social.

Ahimsa ou  abster-se  de  causar  sofrimento  é  um  dever  evidente  de  cada 
homem. Não se trata apenas do sentido negativo de mera cessação de causar 
danos  ou  sofrimentos  (Himsa   abhava).  Trata-se  de  uma  resolução  positiva 
definitiva ou Sankalpa interno ou a atitude de não mais ferir nenhuma criatura 
vivente.  Você  deve  praticar  Ahimsa nos  pensamentos,  palavras  e   ações. 
Nenhum pensamento de vingança ou malevolência deve surgir na mente.

Ferir  os  outros  gera  o  ódio  e  a  inimizade.  E  destes  surge  a  violência  e  a 
vingança.  E o medo passa a reinar.  Onde o medo e a violência reinam, há 
destruição da paz e a sociedade se torna um caos. Esta é a real condição da 
sociedade moderna atual; que se encontra em um estado caótico, que apenas 
está  [esta  violência] adormecida  e  suprimida.  Existe  apenas  uma  ordem 
externa, de aparência. Violência, desordem e ódio de um tipo são mantidos 
suprimidos  através  da  força,  da  violência  e  da  aversão  de  outro  tipo.  A 
sociedade está repleta de crimes,  visíveis  e dissimulados,  apesar das forças 
policiais visíveis e secretas.  Todo este medo constante,  tensão,  e o cabo-de-
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guerra entre os homens podem desaparecer, se a  Ahimsa vier a ser praticada 
por todos nós.

Brahmacharya também não é somente uma abstenção externa do deleite sexual, 
mas também implica em uma resolução definitiva ou  Sankalpa interno, ou a 
atitude de não mais entregar-se  ao deleite sexual mesmo em pensamentos. 
Você deve cumprir Brahmacharya nos  pensamentos, palavras e ações.1

Asteya não é o mero refreamento do furto. Não é uma mera cessação de se 
apropriar do que pertence aos outros, mas implica em um Sankalpa interno ou 
a  decisão  de  não  mais  pensar   em  sonegar  qualquer  tipo  de  objeto  que 
pertença a outros,  e  desaprovar e desprezar todos os  atos  de apropriação 
inadequada ou incorreta. [Roubar idéias, oportunidades, méritos etc. são mais 
comuns do que lavar as mãos nesta época de Kali Yuga.]

As motivações internas [reais intenções] de um homem formam as sementes e 
a raiz de todas as suas atividades da vida. Se são puras todas as consequências 
subsequentes  serão  puras  e  boas.  Do  contrário  somente  a  desgraça  e  a 
infelicidade  irão  surgir.  Um  homem  de   pureza  se  torna  uma  influência 
positiva de elevação, influenciando todos beneficamente;  enquanto que um 
homem  de  impureza  corrompe  tudo  com  o  que  faz  contato. 
Consequentemente,  existe  uma  obrigação  moral  do  indivíduo  para  com  a 
sociedade de manter a pureza do caráter e ser uma força para a prosperidade 
na sociedade. Do contrário ele irá os prejudicar.

Você  deve  ter  a  Bhava-Suddhi ou  a  purificação  dos  motivos  [motivações]. 
Somente atos realizados com motivos puros irão conduzir à moralidade. Deve 
ser um Sankalpa interno ou  resolução, ou atitude de se tornar livre de todas as 
impurezas  sentimentais  de  orgulho,  auto-estima  [estimar-se  a  si  mesmo, 
considerar-se algo], etc., no desempenho dos deveres. Somente então você terá 
a pureza dos motivos [que o movem].

1 Brahmacharya não é celibato. Para levantar Kundalini o contato sexual entre marido e esposa pode e deve 
ocorrer, desde que a castidade seja preservada. O segredo do Tantra é a união sexual amorosa sem 
derramamento de sêmen – sem espasmo ou orgasmo, tanto para o homem quanto para a mulher.
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Dharma
Etimologicamente  Dharma significa  aquele  que  sustenta  este  mundo ou  as 
pessoas deste mundo, ou toda a criação, desde o microcosmo ao macrocosmo. 
Isto é, a Eterna Lei Divina do Senhor Supremo. Toda a criação se realiza em 
conjunto pela Lei de Deus onipotente. A prática do Dharma,  então, consiste em 
reconhecer estas leis e respeitá-las.

Isto que o conduz à meta  [ver O Objetivo da Vida no final deste livreto] é 
Dharma. Isto que nos conduz no caminho da perfeição e imaculada glória é 
Dharma. Isto que o faz ascender até a Divindade é Dharma. Isto que o ajuda a 
ter uma comunhão direta com o Senhor é Dharma. Deus é o centro do Dharma. 
Dharma é  o  coração  da  Ética  Hindu.  Os  princípios  da  unidade,  retidão  e 
santidade é  Dharma.  É  a sua única companhia  após a morte.  É o que lhe 
ampara após a morte, se você o garantir agora. Se, você o  transgredir neste 
momento, sua transgressão irá lhe perseguir mesmo após sua partida e lhe 
destruir. Deste modo, o Dharma é o único refúgio da humanidade.

Dharma significa Achara ou a regularidade da vida. Achara é o Dharma supremo. É 
a base da austeridade e da Tapas [disciplina]. É o que leva à opulência, beleza, 
longevidade e continuidade da linhagem [humana].

Dharma é  o  primeiro  dado  na  ordem  das  escrituras  ao  longo  dos  quatro 
Purusharthas, o nobre objetivo das aspirações humanas. Através do  Dharma, 
os outros três, Artha [desenvolvimento econômico], Kama [desfrute sensorial] e 
Moksha [liberação], vêm automaticamente até você, porque, através da prática 
do Dharma uma pessoa sozinha é capaz de atingir sua meta de vida e se coroar 
com a eterna benção e a suprema paz.

Os quatro Vedas, os textos-Smriti, o comportamento daqueles que penetraram 
no seu espírito e agem de acordo com suas prescrições, a conduta dos homens 
santos e a satisfação em seu próprio Ser – tudo isto constitui a base do Dharma. 
A única autoridade no assunto do Dharma são os Vedas.

Isto que é o Dharma certamente é a Verdade. Veracidade, contentamento, auto-
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restrição, não-roubar, pureza, controle da raiva, discernimento entre o certo e 
o errado, entre o real e o irreal, sabedoria espiritual, controle dos sentidos – 
fazem parte  do  Dharma em geral  ou  do  Dharma universal  de  acordo  com 
Manu.

Como   enumerado  no  Mahabharata [Grande  Índia,  épico  que  contém  a 
Bhagavad-Gita como um dos capítulos e que conta a história da Índia na época 
de  Krishna] a  performance  do   Shraddha ou  oferenda  de  oblações  aos 
antepassados, austeridade religiosa, verdade, contenção da raiva, lealdade e o 
contentamento com sua própria esposa, pureza,  aprendizagem, abstenção de 
inveja, conhecimento do Ser e paciência são os fundamentos do Dharma.

Como  detalhado  no  Padma  Purana,  as  seis  características  do  Dharma são: 
concessão de presentes às pessoas merecedoras, fixação da mente no Senhor, 
adoração aos pais, oferenda  de uma porção do alimento diário para todas as 
criaturas [não só de pão o homem viverá, mas de toda a palvra] e oferecer um 
pouco de comida às vacas [nossa fonte de leite/alimento].

Todas as outras religiões também enfatizam o Dharma. Budismo, Cristianismo, 
Jainismo, Sikhismo e Islamismo são todos notavelmente vigorosos em seus 
valores.  Platão,  Sócrates,  Aristóteles são exemplo admiráveis  na história do 
Oeste [Ocidente] em ensinarem o Dharma.

O  Dharma inclui  todas as  ações  externas,  bem como pensamentos  e  outras 
práticas mentais  que tendem a elevar a moralidade do homem. O  Dharma 
provém do Divino e lhe leva ao Divino.

Siga  o  Dharma com  zelo  e  entusiasmo!  Cumpra  bem  com  seus  deveres  e 
obtenha o supremo e goze da felicidade eterna!

Conduta Reta
Abstenção de  ferir  em pensamentos,  palavras  e  atos,  compaixão para  com 
todas  as  criaturas,  caridade,  controle  da  raiva,  livrar-se  da  malícia  e  do 
orgulho,  restrição  dos  sentidos,  e  seguir  os  ensinamentos  das  Shastras 
[escrituras] e  dos  Brahmanas [escritos  Brahmânicos] –  constitui  o 
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comportamento louvável.

Os atos ou empenhos que não fazem bem aos outros, ou aquele ato que faz 
com que alguém se sinta envergonhado, nunca devem ser realizados.

Estes atos, por outro lado, devem ser praticados por aqueles que querem ser 
elogiados pela sociedade. Esta é uma breve descrição do que é a conduta reta.

Pureza da Motivação
Pureza da motivação (Anupadhi) é um Samanya Dharma ou conduta universal 
para cada homem. É o motivo  [intenção oculta] que conta na realização de 
uma ação. Se uma ação é feita por um motivo egoísta o homem se liga ao ciclo 
de nascimento e morte  [Samsara]. Se a ação é feita com um motivo puro de 
uma maneira desinteressada, isto irá purificar o coração e levar  à obtenção da 
liberação final.

O certo  e errado são determinados não pelas  consequências  objetivas,  mas 
pela natureza das intenções subjetivas do agente.

Deus observa os motivos do agente. O Senhor Krishna diz:

“Aquele  que está  livre da intenção egoísta,  cuja inteligência  é  livre,  
ainda que mate homens, não mata, tampouco fica preso a  suas ações.”  
XVIII-17. “Tendo abandonado o apego aos frutos da ação, sempre satis-
feito e independente, ele não executa nenhuma ação fruitiva, embora  
ocupando-se em diversos tipos de atividade” IV-20.

Antes de qualquer ação verifique suas intenções. Se houver egoísmo, desista 
dessa ação. Leva-se algum tempo para se purificar os motivos. Gradualmente 
os  motivos  serão  mais  e  mais  puros.  O  egoísmo  está  profundamente 
arraigado. Esforços extremos, paciência, perseverança  e vigilância  [atenção-
plena] são necessárias para desenraizá-lo completamente.

O Senhor Rama lutou com Ravana. Ravana também se empenhou na batalha. 
Mas os motivos dos dois eram diferentes ainda que a ação fosse a mesma. Shri 
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Rama lutou  na  ordem de   estabelecer  o  Dharma e  proteger  as  pessoas  de 
sofrimentos e destruir o pecaminoso Ravana. Ele não tinha interesses egoístas. 
Mas Ravana tinha intenções maliciosas.

Um Karma Yogui trabalha na sociedade intensamente com mais zelo do que 
um homem mundano  [materialista]. A ação é a mesma, mas os motivos são 
diferentes, em cada um deles. O Karma Yogui marcha em direção ao Objetivo 
[ver  o  último capítulo:  O Objetivo  da  Vida] ou ao  summum bonum,  mas o 
homem mundano se aprisiona através de seus motivos impuros  [desejos] de 
interesse próprio.

Cultive a pureza dos motivos de momento a momento. Persista. Observe a 
mente   cuidadosamente.  Trabalhe  sem  expectativas  de  frutos,  e  ideia  de 
cargos. Entregue todas as suas ações e os frutos de suas ações ao Senhor. Você 
se  libertará  por  meio  do  Karma  [ação] e   obterá  harmonia  Suprema, 
prosperidade elevada, felicidade perene.

Copyright © 2011 – Anderson Takakura, distribuição livre.



Ética, o Caminho da Vida 13

Ética: Oriental e Ocidental
A ética ocidental é superficial. É uma ética de aparências. Fala um pouco sobre 
a conduta e o comportamento: “bem e mal”, “certo e errado”. Á ética oriental 
é  profunda.  Todo  o  Sanatana  Dharma é  construído  em  ética.  O  Yoga  e  o 
Vedanta  são  baseados  na  ética.  Nenhuma  salvação  é  possível  sem  uma 
perfeição ética.

A ética ocidental  não trata  suficientemente sobre o autocontrole absoluto e 
Brahmacharya,  o  cultivo  de  virtudes  divinas  e  a  erradicação  dos  vícios. 
Tampouco há Tapas [disciplina  espiritual], nem asceticismo2, nem controle dos 
sentidos.  A ética  oriental  dá  suprema  importância  à  Dama ou  a  perfeita 
restrição dos sentidos. A ética oriental dá grande ênfase ao autocontrole, uma 
vida sacra virtuosa e retidão.  Há um ascetismo intenso.  Existe um perfeito 
controle dos sentidos externados.

A ética ocidental não fala uma palavra se quer sobre Atman ou o Espírito. Fala 
um pouco  sobre serviço social, altruísmo, humanitarismo, filantropia. Á ética 
oriental  diz:  existe  um Espírito  Imortal  em todas  as  criaturas.  Existe  uma 
consciência  universal.  Se  você  fere  qualquer  outra  criatura,  você  fere  a  si 
mesmo. Se você serve a outro homem, você serve a si mesmo. Ao  servir os 
outros, você purifica seu coração, e a purificação do coração leva à descida da 
luz divina [Espírito Santo] e à emancipação final ou Mukti.

A ética ocidental  pode tornar alguém um filósofo intelectual,  mas não um 
sábio ou um  Yogui.  A ética oriental  torna uma pessoa um sábio ativo e/ou 
Yogui ativo. Isto é, transforma o homem em Divindade.

2 Moral filosófica ou religiosa, baseada no desprezo [abandono] [...] das sensações corporais, e que tende 
a assegurar, pelas austeridades [abstinências] físicas [mentais e emocionais], o triunfo do espírito sobre 
os instintos e as paixões. (Dic. Michaelis) Isto é, abster-se dos prazeres e desejos  sensoriais e desapegar-
se dos objetos dos sentidos. Não significa, no entanto, que não devamos nos alimentar adequadamente, 
nos lavar adequadamente, cuidar de nossas  enfermidades adequadamente, etc. Asceta é aquele que 
cuida  de  suas  necessidades  equilibradamente,  apenas  para  sobreviver  saudavelmente,  sem  gula, 
vaidade ou cobiça.
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Cultura Ética
A  cultura  ética  resulta  em  perfeição  ética.  Um  homem  ético  é  mais 
poderoso/influente do que  um homem intelectual. A cultura ética faz emergir 
vários tipos de Siddhis ou poderes ocultos. Se você estudar o Yoga Sutras [de 
Patanjali] você  irá  encontrar  uma  clara  descrição  dos   poderes  que  se 
manifestam  pelo  cumprimento  das  praticas  de  Ahimsa [não-violência, 
passividade],  Satyam [comprometimento  com  a  verdade,  honestidade, 
sinceridade],  Asteya [contentamento,  não roubar,  não cobiçar],  Brahmacharya 
[pureza  sexual,  castidade,  cultivo  reto  da  sexualidade] e  Aparigraha 
[desapego].  Os  nove  Siddhis se  desenrolam  aos  pés  de  um  homem  ético 
desenvolvido. Eles estão prontos para lhe servir.

O  filósofo  não  precisa  necessariamente  ser  um  homem  de  moral  ou  um 
homem ético; mas um homem espiritual deve necessariamente ser moral. A 
integridade  moral  é  coexistente  à  espiritualidade.  Os  três  tipos  de  Tapas 
[disciplina  espiritual],  isto  é,  físico,  verbal  e  mental,  que  são  prescritos  no 
décimo sétimo capítulo da Gitaii, a prática de Yama na filosofia da Raja Yoga, e 
o nobre Óctuplo Caminho dos Budistas, isto é, reto pensar, reto esforço, reto 
agir, reto viver, etc. – são todos precisamente concebidos para desenvolver o 
lado moral do homem. Sadachara ou conduta reta tem por objetivo edificar a 
moral do homem, de modo que ele possa estar apto a receber o  Atma Jnana 
[Conhecimento  Átmico  (ou  de  Atman)] ou  a  realização  do  Tattwa 
[vibração/frequência] Supremo.

Você deve sempre procurar elevar ao melhor seu nível moral dizendo sempre 
a verdade, custe o que custar. Você pode perder seu rendimento no começo. 
Mas ao longo do tempo você certamente sairá vitorioso. Você irá perceber a 
verdade dos Upanishads,  “Satyameva Jayate  Na-aniritam”:  Somente a verdade  
triunfa,  e  não  a  falsidade.  Mesmo um advogado que diz  a  verdade na corte 
judicial,  que  não  levanta  falso  testemunho,  pode  perder  o  processo  no 
começo, no entanto mais tarde ele será honrado pelo juiz, bem como pelos 
clientes.  Centenas de clientes irão se unir somente a ele.  Ele terá que fazer 
alguns sacrifícios no início. Os advogados normalmente se lamentam:  “Que  
podemos  fazer?  Nossa  profissão  é  assim.  Temos  que  dizer  mentiras.  Do  contrário  
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perderemos nosso caso”. Estas são falsas desculpas. Existe  um advogado, um 
Sannyasi [asceta] mental,  que pratica no Uttar Pradesh  [Estado, ao norte da 
Índia],  que  é  amigo  e  benfeitor  dos  Sannyasins,  que  jamais  levanta  falso 
testemunho, que jamais defende casos de criminosos e ainda assim é o líder do 
tribunal e é reverenciado pelos  juízes,  clientes,  e colegas.  Óh, amigo meu, 
barristers  e  advogados,  vocês  estão  aniquilando  sua  consciência  com  o 
propósito de terem uma vida confortável e agradar sua esposa. A vida aqui é 
perecível, como algo sem valor. Aspire tornar-se divino.

Os vários preceitos: Ahimsa paramo dharmah – não-ferir é a mais elevada de todas  
as virtudes; Satyam vada, Dharmam chara – Dizer a verdade e agir de forma honrada 
– Agir para com os outros da mesma maneira como você gostaria com que os 
outros agissem para com você –  Faça o melhor que se possa fazer – Ame teu 
próximo como ama a ti mesmo – todos são  prescritos para o desenvolvimento 
dos  aspectos  morais  de  um  ser  humano.  A moralidade  é  a  base  para  a 
realização  da  Unidade  Átmica  ou  a  unidade  da  vida,  ou  o  sentimento 
Adváitico da uniformidade em todo lugar. A cultura ética lhe prepara para a 
realização Vedântica de  “Sarvam Khalvidam Brahma” – em realidade,  tudo é 
Brahma; não existe a multiplicidade.

Todos os aspirantes cometem erros ao pular direto para a busca do  Samadhi 
[Iluminação] ou  Dhyana  [meditação] de uma só vez, tão logo saiam de suas 
casas  sem cuidar  um pouco da  perfeição da  ética.  A mente  permanece na 
mesma condição, ainda que tenham praticado  meditação por quinze anos. 
Eles possuem os mesmos ciúmes, aversões, idéias de superioridade, orgulho, 
egoísmo, etc., nenhuma meditação ou Samadhi vem por si mesmo quando não 
se tem perfeição ética.

Auto-realização: o Supremo Significado da Ética
Uma pessoa pode renunciar a tudo, sem perder seu vigor, percebendo que o 
mundo inteiro   não  é  melhor  do  que  uma palha  seca,  e  sendo  ávido  em 
descobrir a verdadeira essência que existe por trás de todas as coisas. De todos 
os  Dharmas ou éticas, o conhecimento de si  [do  Ser, autoconhecimento] é o 
mais  precioso,  porque  através  disso,  obtêm-se  a  Imortalidade;   almejando 
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penetrar nas regiões do Eterno, renunciando o mundo inteiro sabiamente, sem 
piedade.

Ética é o reto viver. A ética leva à retração do ego e por meio disso acalma-se a 
mente. Através da quietude da mente, o discernimento se emana e por alguns 
instantes conhece-se o Ser. Mas todas as éticas têm por objetivo a realização do 
Ser. Este é o mais alto dever. Está e a ética mais elevada. Este é o mais elevado 
Sadachara. Está é a mais alta moralidade. Este é o ensinamento mais elevado. 
Esta é a mais alta penitência.

Não se pode chegar à perfeição por mera bondade ou práticas de virtudes. É 
preciso meditar intensamente neste ideal com a ajuda da pureza adquirida 
através  das  virtudes.  Virtude  e  moralidade  agem  como  auxiliares  da 
meditação e absorção final do indivíduo no Supremo. No Raja Yoga, o Yama e 
o  Niyama agem como éticas  para a perfeição na  Samyama3.  No Jnana Yoga 
[Yoga da Sabedoria], o Sadhana-chatushtaya age como éticas para a perfeição no 
Shravana [escutar],  Manana [reflexionar] e    Nididhyasana [meditar 
profundamente].  O  Veda  Samhitas age  como  éticas  para  a  perfeição  no 
conhecimento  dos  Upanishads.  O  Grihastha-dharma age  como éticas  para  a 
perfeição no Sannyasa, o sábio partilhar da vida. A ética leva ao conhecimento 
do Ser,  onde todos  os  deveres,  praticado de  diversas  maneiras,  encontram 
finalmente uma explicação satisfatória.

Todos os deveres – doméstico, social e coisas do gênero – são apenas relativos. 
O dever supremo e principal de todo o ser humano é a realização da Verdade, 
Realização-divina.  A   execução  de  todos  os  deveres  é  na  verdade  para 
qualificar o homem para realizar este supremo dever.

3 Contenção, ou o conjunto formado por pratyahara (retração dos sentidos), dhyana (meditação) e samadhi  
(iluminação) – os três últimos estágios ensinados por Patanjali.
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Bases da Ética

I – Caráter
O  caráter  é  o  fundamento  do  homem.  A soma  total  de  suas  virtudes  ou 
particularidades formam o seu caráter. O caráter se constitui das qualidades 
particulares  impressas  pela  natureza  ou  hábitos  de  uma  pessoa,  que  o 
distingue dos outros.

O homem realiza um ato; um  Samskara  ou impressão se forma na mente. A 
repetição  de  algum  ato  forma  o  hábito.  Um  grupo  de  hábitos  constitui  o 
caráter de um homem. Todo ato  influencia o caráter do homem.

Você pode deliberadamente construir seu caráter pelo cultivo da virtude. Boas 
qualidades   como  a  piedade,  sinceridade,  amor  universal,  pureza, 
autocontrole,  coragem,  tolerância,   honestidade,  generosidade,  anelo  pela 
Realização-divina,  serenidade,  discernimento  –  são  os  ingredientes  de  um 
bom caráter.

II – Conduta
Conduta é o comportamento pessoal ou a postura. O caráter se expressa por si 
mesmo como conduta. O homem tem muitos desejos. Ele é determinado em 
obter os objetos de seus desejos. A determinação se expressa por si mesma na 
forma de atos para a obtenção dos objetos dos desejos. Esta determinação que 
assim é expressa denomina-se conduta. A conduta é a ação voluntária.

A conduta revela o caráter de um homem. E também molda este caráter.

O guia  da  conduta  reta é  o  Dharma  Shastras ou as  escrituras  [sagradas],  o 
exemplo dos santos, o Ser Interno ou Consciência e seu uso.

A  conduta  é  a  expressão  aparente  do  caráter.  Caráter  e  conduta  são 
inseparáveis um do outro.  O caráter é expresso na conduta. Eles agem sobre 
si. O caráter é o lado interno da conduta.
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A conduta se constitui das atividades que ajustam o homem ao meio. A reta 
conduta  contribui  para  a  felicidade,  trazendo  ao  homem  a  harmonia  e  a 
consonância com as pessoas e o meio em que se convive. A conduta não-reta 
gera a dor.

III – Comportamento
O comportamento é a conduta de uma pessoa em determinadas situações; é a 
conduta  do  dia-a-dia  do  homem,  em  qualquer  momento  do  trabalho,  do 
passatempo, sozinho, em companhia, em casa, na escola, no escritório ou fora. 
Quando um homem é educado e atencioso,  quando  ele é gentil  e amável, 
quando ele demonstra respeito aos mais velhos, professores e santos, quando 
ele  respeita  a  etiqueta  ou  decência,  ele  é  chamado  de  homem  de  reto 
comportamento,  por assim dizer. O comportamento aparente nem sempre é 
uma maneira segura de se  verificar o caráter de um homem. Na verdade, 
avaliar o caráter de um homem é difícil. Deus é o único que conhece o coração 
ou o caráter  [intenções/motivos] de uma pessoa. Os homens cometem erros 
julgando o caráter das pessoas. Ao julgar o caráter de uma pessoa as intenções 
devem ser levadas em consideração. O homem é um sujeito muito complexo. 
Algumas  vezes  a  aparência  do  comportamento  de  uma  pessoa  pode  ser 
enganosa.

Bases da Conduta

Tem sido dito como esta atividade proposital e voluntária gira em torno do 
desejo espontâneo da auto-expressão. Este desejo-sentimento é o princípio da 
conduta no entendimento fundamental do termo. Qual é a raiz do desejo? O 
sentimento  de  estar  incompleto,  de  querer,  da  sensação  de  imperfeição  ou 
insatisfação, que o indivíduo tende a cumprir em suas  atividades. Este é um 
sentimento do Jiva [ser vivente] devido às grandes limitações que o submetem 
a esta limitada existência física e seu esquecimento de sua verdadeira natureza 
essencialmente  perfeita.  Assim  este  Ajnana [não-conhecimento, 
desconhecimento,  ignorância] forma também a base da conduta. Quando este 
Ajnana é destruído através do Yoga, toda atividade cessa, como no caso do 
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sábio  Aptakama.  Por  esta  razão  Ajnana e  o   sentimento  resultante  da 
imperfeição  e  a  carência,  formam  a  base  da  conduta  subjetiva  de  um 
indivíduo. Além disso, os fatores externos como os fenômenos naturais e o 
meio circundante  exercem influência sobre a conduta. Mas, em um sentido 
primário, esta atividade está mais relacionada à natureza da reação do que 
com uma conduta voluntária. Através do exercício da vontade o homem pode 
recusar-se a reagir mediante todos estes fatores. A conduta é “conduzida pela 
vontade” e “impulsionada pela determinação”. Por essa razão a vontade e a 
resolução [Sankalpa] formam a base da conduta.

Natureza da Conduta

A vida humana e subumana é também um processo de busca e autoexpressão. 
É  uma  busca  para  se  livrar  da  escravidão,  da  carência,  da  dor.  É  uma 
investigação em busca de harmonia, descanso e paz. Isto é, sede e busca pela 
felicidade.  Através  desta  intensa  investigação  e  busca   é  que  o  homem 
manifesta sua natureza interior. O Ser verdadeiro do homem é Atman, Espírito 
puro.  Atman é  auto-suficiente,  completo;  é  Paripoorna [totalidade]. 
Consequentemente, o ser humano expressa esta qualidade essencial de seu Ser 
quando  se  esforça  para  estar  acima  de  toda  a  miséria.  Além  disso,  a  Paz 
suprema é a natureza inerente do Ser. 'Ayam Atma Shanto’ é o  depoimento dos 
profetas  intuitivos.  O  esforço  empregado  pelos  homens  na  eliminação  das 
preocupações e inquietações é uma tentativa de expressar os aspectos de seu 
Ser  [Íntimo/Atman/Cristo Interno]. Do mesmo modo, sendo o Ser a própria 
encarnação da Felicidade, a busca desta felicidade é também, somente, uma 
autoexpressão. “Anandam Brahmeti vyajaanat”.

Sem essa autoexpressão a natureza de algo não poderia ser entendida. Deste 
modo a expressão dá a pista para a natureza interior das coisas. Por exemplo, 
descobrimos  que  a  qualidade  e  a  natureza  de  uma  planta  se  expressa 
completamente na forma de flores e frutos   [reconhece-se uma árvore pelos 
seus  frutos].  Nos  humanos  esta  ânsia  inata,  este  Ichcha ou   desejo  de 
autoexpressão manifesta-se como Kriya ou atividade. Isto é o que constitui a 
natureza  da  conduta  humana.  Conduta  é  uma  atividade  voluntária, 
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proposital.  A  conduta,   consequentemente,  faz  parte  da  natureza  da 
autoexpressão,  uma autoexpressão  se  manifesta  como uma busca  ativa  da 
carência por felicidade e liberdade. Isto implica em um desejo na conquista de 
determinado  objetivo,  o  cumprimento  de  algum  propósito.  A natureza  da 
conduta deve ser entendida como algo voluntário e proposital.
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Disciplina Ética
A verdadeira origem e o cerne de toda disciplina moral é a purificação mental 
através do refreamento de todas as ações negativas  [yama,  abster-se de todo 
mal] e a prática ativa das virtudes  [niyama,  cultivar o bem]. Fazer o bem a 
todo o momento.  Ahimsa, Satyam e  Brahmacharya simbolizam estes processos 
de se evitar o erro, voltando-se às virtudes e auto-purificação.

Todo sofrimento nasce do egoísmo humano. O ego se manifesta em forma de 
ambição,  desejo   e  luxúria.  Sob  sua  influência  o  homem  favorece  o  ódio, 
paixão,  adulação  [apologia],  orgulho,  falta  de  escrúpulos,  hipocrisia  e 
delusão4.  Você  deve  prosseguir  pelo  caminho  da  virtude.  Manter-se 
determinado a nunca desviar-se se quer um passo do Dharma. A mente precisa 
ser cuidadosamente treinada e a vontade deve ser desenvolvida e fortalecida. 
Por isso os antepassados têm dado tanta importância ao  Yama,  Niyama,  Shad 
Sampat [o  Caminho  das  Seis  Virtudes]iii.  A mente  e  a  vontade  devem  ser 
exercitadas e disciplinadas através da prática  deliberada de autonegação e 
auto-sacrifício todos os dias da vida. Cultura ética, portanto,  exige vigilância 
moral  e  reto  esforço.  O  desenvolvimento  da  consciência  sensitiva  e  a 
admiração  positiva  aos  deuses  e  à  nobreza  desempenham  um  papel 
importante no desenvolvimento ético.

Para se erradicar o egoísmo decorrente do  Deha Abhimana [apego ao corpo], 
pense  constantemente  na  impureza  e  na  decomposição  do  corpo  e  nos 
sofrimentos  oriundos dos sentidos.  Recuse-os como miséria  e  mentalmente 
eleve-se sobre eles. Fazendo morada no que é agradável, elevado e Divino.iv

Ações impróprias, ações impensadas, sem discernimento, dão origem ao toda 
miséria. Para libertar-se da miséria, o nobre caminho da virtude, da verdade e 
do  Sadachara é o caminho régio. Rígida observância da verdade e da pureza 

4 Moha ou  Avijja,  significa  ignorância,  é  a  principal  causa  de todo o  mal  e  sofrimento no  mundo, 
obscurecendo a vista dos seres e impossibilitando que eles vejam a verdadeira natureza dos fenômenos. 
É  a  delusão  que  engana  os  seres  fazendo  com  que  a  existência  pareça  ser  permanente,  feliz,  com 
substância  e  bela,  evitando  que  eles  vejam  que  na  realidade  ela  é  impermanente,  insatisfatória  e 
desprovida de um eu.
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em seus  pensamentos,  falas,  ações,  reais   intenções  e  comportamento.  Ser 
amável, tolerante, e generoso em suas opiniões sobre os homens e as coisas, e 
em seu relacionamento com os outros.

Em todas as esferas, um indivíduo deve esforçar-se em aderir estas qualidades 
e manifestá-las.  Assim sendo, este ideal é para ser praticado com a família e as 
crianças,  com  os  idosos  e  os  jovens,  professores  e  estudantes,  Guru  e 
discípulos,  amigos  e  colegas,  líderes  e  seguidores,   governador  e 
subordinados, país e seu povo.

Para manter-se em Sadachara é difícil, não há dúvidas. Gozação, equívocos e 
perseguições  terão  que  ser  enfrentados.  Por  isso,  o  cultivo  da  paciência, 
mansidão de espírito, tranquilidade permanente e espírito de perdão são de 
grande  importância.  Sustente  a  virtude  custe  o  que  custar;  em  nome  da 
virtude suportar qualquer calúnia. Tratar o mal com o bem.

Vida Moral e Modelo Moral
A ética  Hindu  não  é  somente  teórica,  mas  também  disciplinar  e  prática. 
Culmina na filosofia  do Absoluto que é a consumação da vida espiritual. Não 
inclui somente uma mera análise do propósito e de sua origem, mas também 
um  Sadhana moral  prático,  de  modo  a  corporificar  em  vários  esquemas 
práticos de Chitta-Suddhi ou purificação da mente, através de auxílio interno e 
externo.  A ética dos Hindus sempre tem em vista,  como a prática  final,  a 
condução da alma para além da vida empírica, para isto que é não-empírico e 
transcendental, que conduz à liberdade absoluta e à perfeita autonomia do Ser 
(Absoluto,  Atma,  Swarajya ou  Kaivalya).  E é neste ponto que se dá o maior 
contraste em relação à Ética Ocidental.

Ética é o estudo do que é bom e ruim na conduta. Moralidade implica em 
responsabilidade  consciente  por  parte  do  agente  da  ação.  Para  a  ética  as 
intenções são mais importantes do que os eventos externos. Os acontecimentos 
externos são apenas indicativos.

Porque alguém deveria seguir uma vida moral? Por que alguém pode fazer 
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isto e aquilo não? Porque do contrário, sem uma conduta moral, este alguém 
não será mais que um animal [intelectual]. O objetivo da moralidade é elevar o 
homem ao estado Divino pela transformação de sua natureza brutal.

As regras de conduta são prescritas pelos grandes Rishis e sábios de outrora, 
assim como Manu,  Yajnavalkya e  Parasara,  para as  almas infantis  que não 
podem pensar  por  si  mesmas.  Estas  regras  de  conduta  estão  baseadas  no 
Smritis.  Você  terá  que  conduzir  sua  vida  de  acordo  com  estas  regras  [ou 
princípios]. Este é o caminho que irá pavimentar o caminho para a  obtenção 
da prosperidade suprema ou Shreyas.

Uma ação reta  está  de  acordo com alguma regra  ou lei.  A conduta  reta  é 
benéfica  porque  conduz  ao  desenvolvimento  da  virtude.  O  ‘mal’ deve  ser 
evitado por levar ao vício, ou miséria e desgraça. Você terá de determinar sua 
conduta de acordo com o padrão de Certo e Bom. Certo e errado refere-se ao 
padrão  moral  enquanto  lei.  Bom  e  ruim  refere-se  à  finalidade  [intenções, 
objetivos].

Por  que  a  sinceridade  é  correta?  Porque  está  em conformidade  com a  lei,  
“Satyam Vada – Dizer a Verdade” – Por que roubar é errado? Porque está contra 
a lei, “não roubar.” Deste modo o  padrão moral é de natureza lícita.

Por  que é  benéfico agir  com compaixão  para  com as  pessoas  que sofrem? 
Porque isto  preenche o coração de compaixão, tornando o homem simpático; 
comove o coração, removendo o ódio e purifica e enobrece seu caráter. Isto o 
ajuda a desenvolver as Daivi  Sampat ou virtudes divinas e obter a paz perpétua 
e a felicidade. Por que é inadequado assassinar um homem? Porque este ato 
lhe traz ao nível de animal, degenera seu caráter e o  faz miserável. Por este 
motivo o julgamento moral observa o objetivo [intenção] de determinada ação.

A vida moral, de acordo com o Hinduísmo, não se trata apenas do serviço 
prestado  de  um  homem,  mas  também  de  Deus  enquanto  revelação  de  Si 
mesmo  na  humanidade  sofredora.  A vida  moral  leva  à  vida  eterna  e  à 
imortalidade. Não existe um padrão moral perfeito ou absoluto em ética, tanto 
moralidade quanto  imoralidade são termos apenas relativos.
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Éticas Especiais
Além  da  ética  psicológica  e  a  ética  Varnashram  existe  também  a  ética 
profissional.

Éticas Jurídicas
Existe a observação da ética para um advogado [advocate] ou Vakil [regente], 
advogado [pleader] ou solicitador [solicitor] ou advogado-em-lei [barrister-at-
law] nas  questões  profissionais.  Ele  não  deve  aceitar  um  caso  duvidoso 
simplesmente por uma questão de honorários, mesmo quando ele tiver certeza 
que não terá sucesso.

Ele não deve levantar falsos testemunhos. Levantar falsos testemunhos em si 
mesmo é um crime. É um crime hediondo. Um advogado que levanta falsa 
testemunha mata sua consciência e sua alma.  Além disso,  ele  corrompe os 
outros também. Ele não pode obter nenhum progresso no caminho espiritual. 
Ele não pode tentar convencer forçosamente, porque a mentira não tem força. 
Ele não pode se comportar com majestade se sua estrutura moral é frágil. Ele 
não  pode  garantir  o  sucesso  se  ele  torcer  e  distorcer  os  fatos  de  diversas 
maneiras. A verdade por si mesma irá triunfar no final.

Quando ele aceita um caso, ele deve trabalhar sinceramente no caso, mesmo 
que haja algum atraso no pagamento dos honorários por parte do cliente.

Ele deve aceitar  casos de pessoas  pobres  gratuitamente.  Ele  deve trabalhar 
para o bem alheio mesmo sem receber honorários. Este será seu Karma Yoga 
[Conduta  Reta].  Isto  irá  purificar  seu  coração.  Note  quão  sincera  e 
intensamente  Bhulabhai  Desai  trabalhou pelas  causas  públicas,  mesmo em 
seus últimos dias. Ele ganhou uma reputação imortal através de seu nobre 
trabalho.  Prakriti [Força Primordial Natural] lhe deu uma sabedoria lícita e 
você deveria utilizá-la para proteger suas pobres criancinhas necessitadas.

Certa  vez  Pundit  Motiall  Nehru  quis  os  seus  honorário  mesmo  em  um 
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Congresso popular. Jawaharlal Nehru disse, “Venerável pai! Por qual razão você  
está  acumulando dinheiro?”  Motilalji [ji é  um sinal  de respeito,  como  san no 
japonês] disse,  “É para você. Você é meu amado filho.” Jawaharlal Nehru disse, 
“Amado  pai!  Eu  não  quero  nem  mesmo  um  tustão  de  seus  ganhos,  eu  irei  me  
sustentar independentemente. Bondosamente aceite o caso sem cobrar honorários. Este  
é  um  Seva  [serviço] público.” Isto  abriu  os  olhos  de  Motilalji.  Ele  disse, 
“Jawaharlal, chame o povo. Eu os mandei embora com um coração insensível. Eu irei  
trabalhar neste caso sem honorários.” Estas palavras de Jawaharlal mudaram a 
vida  de  seu  pai.  Ele  abandonou  sua  profissão  jurídica  e  se  tornou 
ardentemente em um sincero trabalhador do Congresso.

Advogados  [lawyers] dizem,  “Nós não podemos ganhar dinheiro nesta profissão  
sem contar mentiras ou distorções.  Não podemos obter sucesso sem levantar falsos  
testemunhos.” Isto é um engano. Advogados que deliberadamente falsificam a 
verdade  e  a  distorcem  falsamente,  para  parecer  um  fato,  são  asseclas  da 
própria Kali-Purusha [entenda-se Força Destrutiva ou Maligna]. Eles se aliaram 
às  forças  não  divinas  das  trevas  e  se  tornaram  ferramentas  de  Satan [Sat, 
significa  verdade;  An é uma negação, no caso, da verdade: Não-Verdade]. Há 
alguns  vakils [advogados] que não aceitam casos ruins e que não levantam 
falso testemunho. Eles são leões da lei. Eles rugem em nome da lei. Eles são 
conhecidos em todo o lugar como advogados honestos e sinceros. Clientes se 
reúnem  a  eles  em  grande  quantidade.  Pessoas  verdadeiras  somente  irão 
brilhar  e  obter  sucesso.  Estude o  livro “Experimentos  com a Verdade”,  de 
Mahatma Gandhi  [Gandhi foi um advogado que mais tarde abandonou sua 
profissão  para  liderar  a  revolução  pacífica  do  seu  país]  e  você  verá  quão 
verdadeiro foi Gandhiji em sua profissão.

Pela sua esperteza na advocacia você enviou muitas pessoas inocentes para a 
cadeia e para a forca. Que grande crime! Que fato horrível, imperdoável! Você 
irá colher as consequências deste ato pecaminoso. Você não tem bons méritos 
em sua vida para um bom renascimento futuro. Você terá um renascimento 
inferior. Você irá sofrer de doenças incuráveis no próximo nascimento.

Você nunca ouviu falar do sensacional grande caso de Tirupathi? O próprio 
Senhor Venkatesa veio testemunhar. O juiz desistiu de seu trabalho e se tornou 
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um asceta.

Dinheiro não é a meta. O dinheiro não pode lhe dar a felicidade eterna. Leve 
uma vida virtuosa. Seja honesto e verdadeiro. Não levante falsos testemunhos. 
Advogue pelos pobres gratuitamente. Faça Japa [Pronúncia, repetição do Verbo 
Sagrada],  Kirtan [Repetição,  Canto  Devocional  dialético] e  meditação.  Você 
também poderá obter a emancipação final ou a morada da felicidade eterna.

Firmemente estabelecido no engano, falsidade e desonestidade está o homem, 
que não está totalmente consciente de quão grande e grave é a lesão que ele 
está promovendo à sociedade. A existência da lei é para sustentar a verdade e 
dispensar a justiça. Mas a imoralidade no exercício da profissão atinge a raiz 
da justiça e da própria justiça, assim onde a verdade deveria ser estabelecida a 
falsidade é glorificada.

Éticas Médicas5

Um médico não deve divulgar os segredos de seus pacientes aos outros.  [Os 
pais são como médicos para os filhos, os amigos uns para com os outros e 
assim por diante.]

Quando ele tiver aceito um caso sob seus cuidados, ele não deve recusar a 
atender o paciente na casa dele simplesmente por ele não ter pago as consultas 
dos dias anteriores. Ele é moralmente responsável a tratar do paciente até que 
este esteja curado. O paciente pode pagar suas consultas depois de alguns 
dias.

Sob  o  nome  da  chamada  etiqueta  profissional,  um médico  nunca  deve  se 
recusar a ver um paciente que lhe enviou uma mensagem de urgência. Você 
não pode se recusar a ver um paciente porque ele consultou outro médico.

Um cirurgião recebe Rs. 500  [rúpias, moeda indiana] por uma operação de 
hérnia. O paciente está na mesa (de operação). Seu abdômen está aberto. O 
cirurgião percebe outra doença secundária não mencionada. Ele tem de fazer 

5 Swami Shivananda foi médico e exerceu a medicina em boa parte de sua vida.
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outra operação. Se ele comunicar aos pais do paciente, “Você terá de pagar mais  
quinhentas  rúpias.  Está  doença implica  em uma operação mais  complicada.  É um  
trabalho extra. De outro modo eu não irei fazer esta operação”, ele estará indo contra 
os princípios éticos da medicina. Barganhar quando a vida dos outros está em 
jogo é desumano. Ele terá de realizar a operação bem sucedida. Depois então, 
ele pode requerer ao cliente polidamente para que pague algum dinheiro a 
mais se ele estiver em condições de pagar o excedente.

O primeiro dever do médico é aliviar o sofrimento. Ele deve tratar e sanar o 
paciente no menor tempo possível. Ficar postergando a cura completa com a 
intenção  de  estar  recebendo  honorários  por  um  longo  tempo  é  um  crime 
abominável.  Nunca  prolongue  a  enfermidade  de  um  paciente.  É  crime 
“administrar [prolongar] tratamentos”.

Não faça experimentos em pacientes pobres e em casos de indigentes. A vida é 
sagrada.  Considere  como  você  se  sentiria  se  um  homem  médico,  sem 
sensibilidade,  fizesse  experimentos  em  você  ou  em  uma  pessoa  querida 
quando estiver em uma situação crítica.

Quando houver uma epidemia de qualquer doença, ele deve dar o seu melhor 
para  tentar  conter  a  epidemia.  Ele  deve  promover  vários  métodos  e 
providenciar medidas fáceis para diagnosticar as pessoas.

Ele deve propagar o conhecimento sobre higiene e saúde pública, bem-estar 
das  crianças,  cuidados  das  mães  de  pré-natal  e  pós-natal,  através  de 
projetores, leituras públicas e estudos em salas de aula.

Se um paciente pobre chegar até ele buscando tratamento, ele deve lhe dar o 
medicamento gratuitamente. Ele deve demonstrar grande interesse e alegria 
em servir o pobre.

Ele  não deve aplicar  no paciente  uma injeção simplesmente  de  água  [sem 
valor  medicinal] e  cobrar  uma  grande  quantia  de  dinheiro,  dizendo  ao 
paciente que se trata de um remédio caro. Esta é a mais alta corrupção.

Ele deve cobrar honorários moderadamente. Seu objetivo não deve o de se 
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tornar milionário, mas o de se tornar um gentil e simpático médico. Este é um 
grande caminho para ele purificar o coração rapidamente e obter a Realização 
Divina  através  do  sincero  serviço  solitário  com  Atma  Bhava 
[“Pensamento/Espírito Elevado”].

Ele não deve transmitir ideias maldosas aos pacientes e assustá-los:  “Esta é  
uma doença incurável. Este é um caso avançado de T.B.  [Tuberculose]”. Ele deve 
conhecer o poder da sugestão. Sugestões maldosas irão matar o paciente logo. 
Ele deve sempre falar com doçura, dar palavras encorajadoras aos pacientes, 
“Não tema,  irmão.  Eu irei  sanar  isso  em poucos  dias.  Você  estará  bem logo.”  Tal 
médico pode sozinho realizar um verdadeiro bem à humanidade sofredora.

O coração de um médico há de se enternecer com o sofrimento dos pacientes. 
Ele deve se locomover de porta em porta e tratar dos pobres gratuitamente. 
Ele deve gastar 10% de seus ganhos em remédios para dar aos pobres.

O médico deve sempre ter em mente que o conhecimento de cura que ele 
adquiriu  não  é  somente  para  um  ganho  mercenário  mas  para  o  permitir 
desempenhar um papel digno na sociedade. Portanto, além de sua “prática” o 
médico deve sempre prestar atenção e observar onde há sofrimento e onde a 
sua ajuda é necessária. Seu dever não consiste em apenas se sentar em sua 
mesa e esperar o telefone tocar, chamando-o para um atendimento. Trata-se de 
uma conduta moral dos médicos.

Um grande serviço que o médico pode prestar ao país é fazer todas as crianças 
“conscientes da higiene”.  A saúde de uma nação deve ser salvaguardada e 
construída desde o  início.  Os pais  têm falhado em instruir  as  crianças  nas 
questões elementares de saúde e higiene. Os médicos devem cumprir o seu 
dever conferindo os rudimentos pessoais de higiene a toda criança.

Éticas Comerciais
Existem éticas comerciais  também. Um negociante  também deve praticar  a 
ética. Somente então ele não será afetado pelo pecado. Somente então ele irá 
prosperar.
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As  pessoas  dizem  que  é  preciso  mentir  se  alguém  quiser  prosperar  nos 
negócios. Este é um grave engano. Aqueles que são estritamente honestos e 
verdadeiros irão florescer nos negócios. As pessoas irão procura-los somente 
quando forem verdadeiros em seus acordos.

A falsidade  comercial  iniciou  na  loja  de  tecidos.  Se  você  entrar  em  um 
comércio de tecidos, o vendedor dirá que custa Rs. 8 [rupias]; então, começa a 
barganha ou o regateio que dura de uma a duas horas. Ao final o valor cai  
para  Rs.  1,50  o  metro.  Este  tipo  de  venda  ocorre  na  maioria  das  casas 
comerciais. Tapeação e falsidade são os traços básicos de um comerciante. Sua 
consciência se embruteceu pela cobiça e desonestidade. Neste mundo, ele é, 
apesar de sua riqueza e posses, um miserável e será infeliz na próxima vida 
também,  porque  ele  não  está  vivendo  uma  vida  moral.  Ele  não  sabe 
exatamente  o  que  está  fazendo,  uma  vez  que  seu  entendimento  está 
obscurecido.

Imoralidade não significa depravação sexual e adultério somente. Aquele que 
conta mentiras e engana os outros também está levando uma vida imoral. Ele 
também é um homem sem moral no mais amplo sentido da palavra.

Os fabricantes colocam falsificações no mercado. O homem mistura areia no 
trigo  [mixes  sand  in  the  wheat].  O  comerciante  adultera  o  ghee [manteiga 
clarificada], farinha e outros genéricos alimentícios. O carpinteiro usa madeira 
de baixa qualidade e vende como se fosse a melhor. Um empreiteiro usa tijolos 
de terceira classe e troca por um de primeira linha etc. Existe todo o tipo de 
trapaças.

O que há de brilhante na prosperidade comercial afinal? Comer um pouco de 
deliciosa comida, andar em um carro, tornar-se um Conselheiro Municipal, 
nada disso pode lhe dar felicidade permanente. Este não é o objetivo da vida. 
Esta é uma ideia de felicidade de um homem insensato. Que coisa infantil! 
Estes são todos os brinquedos de uma criança ignorante. Pessoas sábias irão 
rir destas coisas.

Ganhe seu pão por meios honestos. Desonestidade e trapaça irão lhe trazer 
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doenças  incuráveis  como  câncer,  tuberculose,  fístula  [úlcera  profunda], 
surdez, mudez, cegueira, inflamação do coração e dos pés, e deformidade de 
seus membros em um próximo nascimento. Ação e reação são proporcionais e 
opostos. Você terá de sofrer em seu próximo nascimento por cada ação errada 
que você cometeu neste nascimento. Cuide de seus pensamentos, falas e ações. 
Seja bom e faça o bem. Compreenda a lei de causa e efeito.

Invista 10% de seus ganhos em caridade. A caridade cobre uma multidão de 
pecados.  Faça  caridade  regularmente.  Dar  um  pouco  de  seu  dinheiro  em 
caridade, ocasionalmente, quando você está em apuros, não é louvável.

Tenha  lucros  moderados  e  razoáveis.  Seja  verdadeiro  e  honesto  em  suas 
negociações. Não sufoque e mate sua consciência. Mantenha sua consciência 
sempre limpa e pura. Faça caridade em abundância. Você pode prosperar em 
seus negócios. Você não será contaminado e corrompido pelo comércio. Deusa 
Lakshmi [Deusa da Fortuna] sempre irá permanecer com você.

Faça Satyanarayana Katha [jejuns e oferencas específicas] todo dia de lua cheia. 
Ajude  instituições  sociais  e  religiosas.  Abra  escolas  de  sânscrito  e  EAS 
(Estabelecimento de Assistência à Saúde) Ayurvédicos, hospitais, escolas para 
mulheres,  escolas  primárias  gratuitas.  Faça  poços  (artesianos)  nas  vilas. 
Construa  Sankirtan  Bhavans [podemos  entender  como  locais  de  oração]. 
Permita que o seu lucro seja bem utilizado em propósitos comerciais. Você irá 
ganhar grandes méritos. Você será feliz aqui e na próxima vida.

Se  você  é  sempre  consciente  que  o  Senhor  ou  o  Morador  [Indweller] está 
testemunhando seus pensamentos e ações, se você realmente entende a lei de 
causa e efeito, você não irá ousar cometer nenhum ato errado, você irá tentar 
evitar toda ação maligna e gradualmente minimizar suas ações erradas.

Se você realmente compreender a verdade Védica sobre a unidade de todos os 
seres você não irá tentar enganar os outros. Ao enganar os outros você engana 
a si mesmo. Ao ajudar os outros você ajuda a si mesmo. Há apenas um único 
Ser em todo seres. Está é a única Realidade.
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Éticas Industriais
Os tempos mudaram significativamente. A sociedade não é mais hoje o que 
era  cem  anos  atrás.  A humanidade  tem  desenvolvido  novos  campos  (de 
atuação) que estavam ausentes na antiga ordem social. Há industrialização em 
todas as nações. Indústrias de grande escala e sistemas fabris estão por toda 
parte.  Estas  fábricas  dão  origem,  portanto,  a  regras  éticas  peculiares, 
específicas  às  condições  e  às  situações  provenientes  destas  circunstâncias 
especiais.

Um  industrialista  se  torna  demasiadamente  mecanizado.  Ele  chega  a 
considerar que o batalhão de trabalhadores que ele contrata são tão autômatos 
quanto (ele). Ele não tem simpatia com os trabalhadores. Isto está errado. É o 
seu dever moral assistir o bem-estar, uma vez que são os seus trabalhadores 
que irão construir sua prosperidade.

Usualmente os empregados contratados, em grande parte das indústrias, são 
de origem pobre. Eles são obrigados a trabalhar por sua própria existência. O 
industrialista não pode tirar vantagem disso e usufruir do árduo trabalho. Ele 
tem que pagar salários justos e adequados, conceder-lhes facilidades em vez 
de forçá-los a realizar  greves,  manifestações etc.  Exploração impiedosa dos 
empregados é uma grave transgressão à lei moral.

As relações industriais são baseadas no contrato. Contudo, o âmbito industrial 
é  puramente laico [isto é,  separado de religião],  embora um contrato entre 
homens seja sempre sagrado. Tais contratos também deveriam ser vistos assim 
(sagrados).  Então,  por  si  mesmo o  Dharma irá  prevalecer.  O  trabalhador  é 
igualmente responsável por respeitar este contrato mútuo e deve dar o seu 
melhor verdadeiramente, para atingir os interesses de seu empregador. Esta 
relação não é centrada unicamente em dar e receber dinheiro.

A existência de inveja, rivalidade maliciosa e competição ruinosa constituem a 
causa  mortis da  indústria  moderna.  Isto  é  Asúrico [demoníaco] e  antiético. 
Grandes  indústrias  se  juntam  não  pela  cooperação,  mas  para  esmagar  e 
destruir os menores interessados. Dominar o mercado pelo poder aquisitivo e 
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arruinar  as  indústrias  de  pequena  escala  não  é  ético.  A criação  de  uma 
demanda  artificial  [de  falsas  necessidades] consumindo  matéria-prima 
gratuitamente, enquanto estas são extremamente necessárias às pessoas, é um 
desprezo  deliberado  da  lei  ética.  É  por  isso  que  a  ingratidão  assola  a 
civilização, que se baseia nestes princípios do Adharma.

Ganância e cobiça são as causas da imoralidade industrial. O desejo insaciável 
pelo lucro o conduz ao total desprezo de todo Dharma. Isto lhe torna um tanto 
inescrupuloso.  Portanto,  desista da ganância.  A luxúria não vem depois do 
luxo  [Lust  not  after  wealht].  Saiba  que  Deus  lhe  deu  perspicácia  industrial, 
talento  organizacional  e  poder  aquisitivo  para  promover  o  bem-estar  da 
comunidade humana. Vocês são guardiões de um talento especial e da riqueza 
para utilizá-los para o bem comum em primeiro lugar, depois para aumentar 
sua prosperidade.

Que possam os industrialistas de hoje se darem conta do perigoso desvio que 
tomaram em direção ao Adharma, e que se tornem colaboradores no progresso 
e bem-estar da raça humana! Que possam se ater às leis éticas e, assim, colher 
verdadeira felicidade e paz além do mero conforto material!

Éticas Internacionais
Assim como há éticas sociais para a sociedade, existem éticas internacionais 
para as nações do mundo, para manter a paz. As nações podem prosperar 
apenas se elas se ativerem aos princípios da moralidade internacional. Tivesse 
as  nações  aderidas  aos  princípios  morais  internacionais  não  haveria  a 
necessidade de guerra nenhuma.

Desejo  pelo  poder,  domínio e auto-engrandecimento sobrepuja  as nações e 
fazem com que elas percam o entendimento e a faculdade moral.  Por isso 
rompem com os princípios éticos.

As leis éticas que governam as relações entre indivíduos em uma sociedade 
deve também governar as relações entre as nações. Há necessidade absoluta 
de  moralidade  internacional.  Depois  da  Grande  Guerra  esta  extrema 
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necessidade  é  bastante  sentida  pelos  chefes  das  nações.  Uma  Federação 
Mundial deveria ser estabelecida. Somente então a moralidade internacional 
poderá ser posta em prática. Uma Federação Mundial bem organizada pode 
prevenir guerra entre as nações, assegurando a paz mundial.

Porém,  tal  organização  irá  funcionar  somente  quando  os  membros  forem 
nobres com ideais puros e nobres. Eles devem estar imbuidos do espírito de 
tolerância, cooperação e irmandade. Eles devem abandonar o espírito racista e 
terem uma ampla visão de mundo. Do contrário esta organização irá falhar do 
mesmo modo que a Liga das Nações após a Grande Guerra e a U.N.O. de hoje.

O avanço tecnológico rompeu o tempo-espaço. Em poucas horas você pode 
chegar de Londres a Nova York. As rodovias, navios, aviões, radio, televisão 
unificaram o mundo. Agora o mundo inteiro é uma unidade coesa. Os países e 
as nações são agora interdependentes. A prosperidade ou a crise de um país 
afeta  todos  os  outros  países.  Se  um  país  sofre,  tem  por  consequência  o 
sofrimento dos outros países também, assim como uma doença reumática na 
junta dos joelhos reage na mente e nas outras partes do corpo. Um país ou 
nação não pode prosperar muito em cultura e urbanidade a menos que os 
outros países ou nações prosperem também.

Embora o mundo inteiro esteja conjugado em um tipo de unidade ainda não 
há ética internacional desenvolvida.  Não existe um tratamento muito justo, 
amoroso  e  cortês  entre  as  nações.  A lei  de  “sobrevivência  do  mais  apto” 
presente no reino animal,  nas  florestas,  regulam as  relações  internacionais. 
“Poder é direito”. Aqueles que possuem maior número de bombas atômicas 
são  os  governantes  do  mundo.  Eles  podem  obter  maiores  privilégios  nos 
acordos e nos negócios. Eles podem estar na posse de um vasto domínio. Eles 
exploram os mais fracos, mantêm-os em sujeição. Esta é a causa das guerras e 
da degeneração moral.

Privilégios iguais devem ser dados a todas as nações. Toda a nação deve ter 
direitos iguais. Nada deve estar sob o monopólio de uma nação em particular. 
Nenhuma nação deve ter  domínio  absoluto  ou supremacia  em nada.  Mar, 
terra  e  ar  também devem ser  uma propriedade  em comum para  todas  as 
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nações, assim como a luz do sol, a brisa e a água são comuns a todos. Todos 
são filhos de Deus. Uma vez que todos somos irmãos.

Nacionalismo, imperialismo e militarismo incompreendidos e mal praticados 
permanecem  no  caminho  do  crescimento  da  moral  internacional. 
Imperialismo e militarismo deveriam acabar. Humanismo, humanitarismo e 
Vedantismo (“Verdadeismo”) deveriam tomar os seus lugares. Somente então 
irá existir paz perpétua no mundo. Os presidentes e ditadores deveriam ir à 
Índia, estudar Vedanta e viver no espírito do Vedanta (Verdade).

Vedanta e éticas Védicas deveriam ser obrigatórias a todos os estudantes em 
todas as escolas e colégios do mundo. Isto deve ser bem compreendido e posto 
em prática por todos. Isso por si só irá por um fim na fabricação de bombas 
atômicas e metralhadoras.

Éticas Domésticas

(1) Yoga em Casa

Às vezes um lar se torna um inferno quando não há unidade religiosa entre 
marido e mulher. Se o marido é religioso, a esposa irreligiosa não o permite 
estudar livros religiosos, sentar-se para meditar, visitar lugares sagrados em 
peregrinação,  praticar  Brahmacharya e  participar  de  Satsangha [Sat significa 
verdade, sangha, comunidade – reunião de aspirantes para cantar mantras ou 
com propósitos  espirituais] com grandes almas.  Ela  acredita  que ele  irá  se 
tornar um Sannyasin [renunciante – normalmente abandonam tudo, deixando 
sua casa e sai peregrinando pelas ruas] mesmo que ele tenha feito uma solene 
promessa que não fará isso. Quase sempre há disputas na casa entre marido e 
mulher. Ainda que o marido ganhe uma quantia significativa de dinheiro e 
obtenha  todos  os  confortos  mundanos  ele  não  tem  paz  interior.  A esposa 
ameaça o marido, “Eu irei queimar todos os seus livros religiosos, porque o estudo  
destes livros somente tem mudado seu comportamento e você está me negligenciando,  
e não tem nenhum interesse nos assuntos domésticos. Eu vou jogar uma pedra na  
cabeça de quem escreveu estes livros e lhe inspirou a investir nas práticas Yogues.  
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Somente os tolos praticam Yoga.” Como pode um homem viver feliz com uma 
mulher tão ignorante e irreligiosa? É preferível morar em meio a uma floresta 
com  uma mulher  Asuric [demoníaca] como  Tataka  do  que  permanecer  na 
companhia de tal  horrível mulher que destrói a paz no lar.  Se sua mulher 
permanece em seu caminho espiritual sugira a ela que você irá se tornar um 
Sannyasa [renunciante – é mais ou menos o que Senhor Buda fez, ao se retirar 
do palácio real]. Então ela [possivelmente] irá voltar ao seu juízo.

É dever do marido instruir sua esposa no caminho religioso. Ela deve praticar 
um pouco de  Japa [pronúncia do verbo sagrado], e  Kirtan [cantos sagrados]. 
Ela deve estudar os livros  sagrados,  assim como o Ramayana  [História do 
Príncipe  Ram ou Rama –  Rama é  o  nome de  onde surgiu o  termo  Lama], 
Bhagavata [Bhagavad-Gita, ou Canção do Senhor, diálogo entre Lord Krishna e 
Arjuna] e  Mahabharata [Grande Bharata ou Índia, história da Índia cujo livro 
Bhagavad-Gita é um capítulo]. Ela deve realizar jejuns ocasionais. O marido 
deve  leva-la  para  locais  de  peregrinação  e  assistir  discursos  e  Kathas 
[narrações] conduzidos pelos Mahatmas [Irmãos Maiores ou Grandes Almas]. 
A esposa  deve  ajudar  o  seu  marido  em suas  práticas  religiosas  e  Yogues. 
Somente então a casa se tornará um local abençoado.

Alguns se tornaram Sannyasa devido ao mal comportamento de sua esposa e o 
impedimento de praticar Yoga em casa. Se elas tivessem permitido que seus 
maridos continuassem suas práticas, elas poderiam permanecer no Grihastha 
Ashram  [Ashram é  uma  escola  yogue].  É  o  dever  de  moças  inteligentes 
cooperar  com seus  maridos  a  levarem  uma vida  religiosa  dentro  de  casa. 
Somente então ambos poderão levar uma vida pacífica e feliz  em casa.  As 
escrituras declaram que  “Uma casa sem religião é um cemitério, embora seja um  
lar”.

O marido também não pode intervir nas práticas religiosas de sua esposa. Ele 
deve  ajuda-la  de  todas  as  formas  possíveis  em  sua  evolução  espiritual  e 
pureza de vida.

Pode  haver  harmonia  [unity] temperamental,  psicológica  e  espiritual  entre 
marido e mulher! O marido pode ajudar a mulher, e vice-versa, nas práticas 
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religiosas  e  yogues!  A Realização  Divina  [God-realisation] pode  ser  a  sua 
estrela guia  [watch-word]. Pode a pureza ser sua máxima! Pode o  Dharma ser 
seu guia!

(2) Aos Maridos e Esposas

Brigas surgem diariamente dentro de casa, entre marido e mulher, devido aos 
mal-entendidos e diferenças de opiniões. A esposa pensa que o marido deve 
obedecê-la e agradá-la em todos os aspectos. Isto é possível? Não. Então eles 
brigam a toda hora. Pode ser que eles não entrem em conflito a todo momento, 
mas eles não vão se falar por algumas horas durante o dia. Às vezes haverá 
agressões [boxing] e “pauladas” [cane-beating] caso o marido seja pavio-curto e 
de pouco autocontrole. Outras vezes o marido quebra os vasos quando perde 
seu juízo. Se a esposa é como a sra. Sócrates ou Jijibai (Sra. Tukaram), ela irá 
virar a mesa. Haverá uma tempestade na cabeça do marido. Algumas vezes, a 
esposa, quando se enfurece, se recusa a cozinhar e se deita na cama cobrindo-
se com um pedaço de cobertor sobre seu corpo e em sua cabeça sob o pretexto 
de  uma  forte  dor  de  estômago.  O  pobre  marido  corre  ao  hotel  para  se 
alimentar, a fim de pegar o trem e chegar ao seu escritório. Às vezes a esposa 
vai à casa da mãe sem informar o marido. O pobre marido desavergonhado, 
sem força de vontade, corre até a sua sogra para trazer sua esposa de volta 
com uma corrente de brilhantes [flash glowing], promessas de ouro e súplicas.

A esposa necessita [tem necessitado] sempre estar preparada para receber uma 
salva de abusos quando os pratos não estão prontos ao exigente gosto de seu 
marido.  Estas  são  apenas  causas  pequenas,  sem  importância  nas  brigas 
diárias. Os maiores problemas são demasiados numerosos para serem listados 
aqui. Você também os conhece completamente e em detalhes.

Mas, ainda assim, se você perguntar a um chefe de família “qual é melhor, uma  
vida de dono de casa ou uma vida de Brahmachari?”, certamente ele dirá “Vida de  
dono  de  casa  é  mil  vezes  melhor  de  que  uma  vida  de  celibatário.” Ele  irá 
veementemente lutar com seus toscos argumentos para defender seu ponto de 
vista. Você se lembra da história do rei que nasceu de um porco e se alegrava 
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com sua porquisse? Este caso é semelhante ao deste rei.

As  pessoas  não  têm  nem  mesmo  discernimento,  nem  desapego,  nem  um 
intelecto sutilmente afinado. Assim não estão capazes de reconhecer as coisas 
como  realmente  são.  Sua  inteligência  está  nublada,  pervertida,  turva, 
intoxicada e velada pela paixão, desilusão, desejo excessivo e ignorância. Por 
isso eles não podem saber o que estão realmente fazendo.

Quando eles estão seduzidos pela paixão, maridos e mulheres se esquecem 
totalmente da briga que tiveram pela manhã. Eles pensam que essa vida que 
têm é abençoada. Eles proferem prazerosamente algum discurso florido sobre 
o momento, ainda que não haja união verdadeira e amor no fundo de seus 
corações.

Procure obter autodomínio. Erga-se sobre as paixões. Seja puro. Desenvolva 
bons modos, boa conduta. Controle a raiva. Seja constante em  Japa,  Kirtan , 
meditação e estudo da Gita [Canção, referindo-se à Bhagavad-Gita, Canção do 
Senhor ou Evangelho de Krishna]. Conduza a vida de um chefe de família 
ideal.  Vá  além  do  livro  “Conselhos  aos  Chefes  de  Família”  e  “Caminhos 
Certos para o Sucesso na Vida e a Realização Divina.” Coloque em prática as 
instruções diariamente.

Oh Ram! Trate sua esposa como uma Divindade [Devi]. Ela é a soberana ou a 
Lakshmi da casa. Onde a mulher é honrada, há saúde, prosperidade, sucesso e 
paz. Oh Lila! Seja uma  Pativrata [referência de esposa casta, devota e leal]. 
Não brigue com seu marido. Seja como Savitri, Anasuya ou Sita  [esposa de 
Rama].

Que possam todos  vocês  conduzirem uma vida  de  pureza  com devoção e 
obtenção da suprema benção nesta vida.

Copyright © 2011 – Anderson Takakura, distribuição livre.



Ética, o Caminho da Vida 38

Progresso Espiritual
O  funcionamento  de  Maya [ilusão  –  o  mundo  mental/material] é  tão 
extremamente  sutil,  tão  difícil  de  se  superar,  e  a  natureza  do  homem  é 
fundamentalmente tão  Asuric (demoníaca) e irregenerável que o verdadeiro 
desenvolvimento espiritual e o progresso no Sadhana [práticas emancipatórias] 
são, de fato, algo muito difícil de se obter. Para se obter sucesso de qualquer 
tipo na vida espiritual é tão difícil, e a tarefa é tão árdua, que somente a Graça 
Divina  pode verdadeiramente  elevar  o  aspirante  das  trevas  para  a  Luz.  O 
egoísmo humano é tão veemente,  auto-agressivo e rebelde que o homem se 
recusa a mudar seu estado de vício para um estado de virtude, benevolência e 
santidade.  É  uma  grande  asneira  pensar  que  apenas  a  mera  prática   da 
renuncia seja uma realização suficiente para a vida espiritual. Se a renuncia, ao 
mesmo tempo, lhe faz sentir que tenha se tornado completamente superior ao 
resto da humanidade e que por isso tem o direito de pregar e dar ordem aos 
outros,  então  o  real  propósito  da  renuncia  foi  arruinado.  Destrói-se 
completamente  o  real  propósito  da  vida  espiritual  com  esta  presunção.  A 
erradicação  do  egoísmo,  em  todas  as  suas  inúmeras  formas  agressivas, 
compreende a essência da espiritualidade e de todos os Sadhanas espirituais.

Logo, desde o início de sua vida espiritual, é preciso compreender claramente 
que a  verdadeira humildade, o sincero desejo de eliminar gradualmente o 
orgulho, o egoísmo e a inveja, a introspecção séria e incessante para descobrir 
os seus próprios defeitos e melhorar a si próprio, constituem a sua esperança 
de progresso. Sem esta base, todo tipo de Sadhana se torna delusão e perca de 
tempo.  A não  observância  disto  faz  do  aspirante  um  sujeito  [ainda] mais 
orgulhoso  e  egoísta.  Quanto  isto  acontece,  todos  os  bons  conselhos  e 
instruções  caem no vazio para  ele. Altas influências deixam de ter efeito a 
partir  do  momento  em  que  o  aspirante  torna-se  deliberadamente  e 
obstinadamente não-receptivo a eles.

A eterna vigilância [atenção-plena] deve ser praticada por todo aspirante que 
não queira cair neste perigoso estado. O caminho espiritual não é algo suave. 
O crescimento no Yoga não é um tipo de brincadeira. Os Sadhakas [praticantes] 
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devem tomar este caminho sinceramente. Sempre se sinta como se você fosse 
apenas  um  iniciante  e  esforce-se  diligentemente  para  adquirir  as  virtudes 
primárias  de  gentileza,  generosidade,  paciência,  indulgência  com coragem, 
virilidade e autoconfiança combinadas com humildade, doçura nas palavras e 
no comportamento, e autonegação [renúncia]. Esteja preparado para servir aos 
outros e relevar provocações e abusos sem revidar. Remova qualquer aspereza 
e  grosseria  de  sua  natureza.  Cortesia  e  polidez  devem  fazer  parte  de  sua 
profunda natureza. Somente então você poderá se  tornar puro. Somente então 
sua natureza se tornará Sattwica [modo da bondade]. Somente  então o coração 
petrificado se enternecerá e bons sentimentos e emoções espirituais irão surgir 
nele.

Concentração,  meditação e  Samadhi estão muito distantes daqueles que não 
purificaram  a  si  mesmos  e  que  tomaram  o  caminho  do  infortúnio. 
Perversidade e maldade tornaram-se um hábito tão comum que os homens 
não  mais  percebem  que  os  cometem,  mesmo  que  o  pratique  dia  e  noite 
constantemente. O mais grave de tudo é o aspirante considerar que já teve um 
progresso considerável na espiritualidade, ainda que em seu estado, ainda não 
regenerado, esteja deludido por Maya. Ele ilude a si mesmo pensando que já 
está maravilhosamente  avançado no Sadhana simplesmente pelo seu interesse. 
Ele pensa ter conquistado uma  atitude Nirlipta (desapegada) de maneira que 
possa cometer qualquer tipo de atos sem ser afetado por ele.  Este auto-engano 
cria uma barreira para qualquer progresso. Com esta grave delusão ele leva a 
si  mesmo  a  tornar-se  descontrolado  e  passa  a  agir  de  maneira  agressiva, 
intolerante  às  críticas,  ficando  ressentido  à  menor  oposição,  totalmente 
indiferente aos sentimentos dos outros e absolutamente inflexível a conselhos 
e correções. Todo senso de  discernimento, julgamento são e introspecção se 
esvaem  dele.  Mesmo  a  cortesia  comum  e  o  refinamento  de  um  homem 
mundano, comum e corrente, deixam de existir devido à sua presunção de 
avanço espiritual e crescimento em sabedoria. Ele se dispõe a atacar mesmo as 
pessoas veneráveis e de idade avançada e almas espiritualmente superiores.

Oh Aspirantes! Estejam atentos a estes perigos em sua vida espiritual. Sejam 
vigilantes  sempre. Sempre olhem a si mesmos como sendo iniciantes, apenas 
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começando o  Sadhana.  Nunca subestimem a  importância  do  Yama,  Niyama, 
cultura  ética  e  Sadhana-Chatustaya!6 Eles  são  tudo.  Japa,  Kirtan,  Swadhyaya,  
Upasana devem ser todos praticados paralelamente a este treinamento ético e a 
construção do caráter.

Sem o último, a  Sadhana torna-se inútil assim como tentar encher um vaso em 
que o fundo está cheio de buracos. Sem o zelo e a seriedade necessários para 
obedecer ao Guru [Mestre] e melhorar a si mesmo, sem o serviço [voluntário, 
devocional,  útil],  a   humildade,  a  sinceridade,  a  simplicidade e  a  ânsia  de 
aprender e melhorar a si mesmo, a Sadhana é tão inútil quanto remar um bote 
que está firmemente ancorado no leito do rio ou semear na rocha.

Espiritualidade significa  crescer  de  acordo com o Ideal  Divino  [ou as  Leis 
Divinas, prescritas  por todas as religiões – O Óctuplo Caminho de Buddha; 
Os Dez Mandamentos, etc. “Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.” este é o 
Mandamento de Nosso Senhor, Jesus Cristo.]. É a transformação da natureza 
humana em Divina. Você pode esperar alcançar a perfeição  somente quando 
esta transformação se realizar.  Somente a purificação e a transformação do 
coração  é  que  tornam  a  Dharana [concentração] e  a  Dhyana [meditação] 
possível.  Para crescer  em  Sattwa [modo da bondade],  você precisa destruir 
completamente o lado Asuric   [demoníaco] de sua natureza. Nunca imagine 
em momento algum que você está perto de alcançar o Objetivo  [Realização 
Divina],  a  menos  que,  e  somente  se,  você  se  esforçar  com   seriedade  e 
diligência  em  dominar  a  si  mesmo  contra  as  tendências  negativas,  e 
estabelecer-se em um caráter ético puro e Sattwico [bondoso, compassivo].

Lembre-se deste ponto com clareza. Sempre reflita sobre isso. Medite sobre 
isso. Saiba o que é  a verdadeira espiritualidade. Compreenda completamente 
a importância de transformar a ética e a moralidade humana, e somente então 
você  poderá  pensar  em  se  tornar  um  Sadhaka [praticante].  Evite 

6 Sadhana-Chatustaya: o  caminho  das  quatro  Sadhanas:  1. Discernimento  entre  o  real  e  o  irreal, 
renunciando o irreal [Om Asato-ma Sat Gamaya / Tamaso-ma Jyotir Gamaya / Mrityor-ma Amritam Gamaya 
(OM, Conduza-me do irreal ao real, das trevas para a luz, da morta para a imortalidade)]; 2. Renúncia 
ao  gozo e  ao  fruto  das  ações;  3. Observância  dos  seis  atributos  (shad  sampat –  explicado  em nota 
anterior); 4. Mumukshatwa – aspiração intensa de se libertar do ciclo de vida e morte (Samsara).
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cuidadosamente  os  perigos  do auto-engano pela  vigilância  [atenção-plena]. 
constante  e  a  introspecção.  Faça  o  Sadhana regularmente,  ore  pela  Graça 
Divina. Não imagine  que você tenha escalado às alturas da espiritualidade. 
Espere  pelos  resultados  pacientemente.   Quando  sua  natureza  tiver  sido 
mudada, purificada, e preparada, a Graça  [Divina] irá descer do Céu ao seu 
coração  naturalmente.  Felicidade  e  Ananda [bem-aventurança] irão  fluir 
espontaneamente e lhe preencher quando você tiver purificado a si mesmo de 
toda aspereza, egoísmo, orgulho e paixão. A perfeição e a imortalidade lhe 
pertencerão.  Onde  há  gentileza,  humildade  e  pureza,  por  si  mesma  a 
espiritualidade nasce, a santidade brilha, a divindade descende [do alto até o 
homem] e a perfeição se manifesta.
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O Objetivo da Vida
Oh Homem!!! O Objetivo da vida é a auto-realização  [realização divina]. A 
auto-realização  outorga  a  Alegria  Suprema,  a  Paz  e  o  Destemor.  O  mais 
precioso é o nascimento humano.  Utilize este nascimento para alcançar Deus. 
A vida é curta. O tempo é fugaz. Não perca tempo. Engaje-se em ações nobres. 
Apronte-se e avance no caminho da Divine Life [Vida Divina].

Sirva, Ame, Doe, Purifique-se, Medite, Realize-se. Seja bom; faça o bem. Seja 
gentil; seja compassivo. Pratique a não-ofensa, a verdade e a pureza. Esta é a 
fundação do Yoga e do Vedanta. Adapte-se, ajuste-se, ajeite-se. Tolere insultos; 
tolere injúrias. Sirva a todos. Ame a todos. Ampare a todos na Unidade do 
Espírito. Isto é a Divine Life [Vida Divina].

Pergunte-se ‘quem sou eu?’. Conheça a ti mesmo e seja livre.  Tu não és este 
corpo,  nem  esta  mente.  Tu  és  um  Ser  Imortal.  Tu  és  não-nascido,  eterno, 
imutável,  indestrutível,  sempre-puro,   todo-perfeito,  Espírito  ou  Atman. 
Realize isto  e  seja  livre.  Esta  é  o  seu principal  dever.  Faça isso através  do 
altruísmo  e  do  serviço,  devoção  e  veneração,  purificação,  concentração  e 
meditação. Obtenha a auto-realização. Faça-o agora. Permaneça na Felicidade, 
Paz e Perfeição eternamente.
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i Svasti percebeu como um bhikkhu [monge] em Jetavana chamado Thera nunca falava com ninguém 
mais. Sempre andava sozinho. O Venerável Thera não perturbava ninguém nem violava nenhum 
dos preceitos e, ainda assim, parecia para Svasti que ele não vivia em genuína harmonia com o 
resto da comunidade. Uma vez Svasti tentou falar com ele, mas Thera foi embora sem responder.  
Os outros  bhikkhus apelidaram ele de “aquele que vive sozinho”. Svasti freqüentemente ouvia o 
Buda encorajar  os  bhikkhus a  evitar a conversa irrelevante,  meditar mais  e desenvolver a auto-
suficiência. Mas Svasti sentia que o Venerável Thera não estava vivendo o tipo de auto-suficiência 
que o Buda pretendia. Confuso, Svasti decidiu perguntar ao Buda sobre isto.

No dia seguinte, durante sua palestra de Dharma, o Buda chamou o Venerável Thera. Perguntou a 
ele: “É verdade que você prefere ficar consigo mesmo e que faz todas as coisas sozinho, evitando contato com  
os outros bhikkhus?”

O bhikkhu respondeu: “Sim, senhor, é verdade. Você tem nos ensinado a ser auto-suficiente e praticar estar  
sozinho.”

O Buda se voltou para a comunidade e disse:  “Bhikkhus,  eu explicarei  o que é a verdadeira auto-
suficiência, e qual a melhor maneira de se viver sozinho. Uma pessoa auto-suficiente é uma pessoa que habita  
na  plena  consciência.  Ele  está  consciente  do  que  está  acontecendo  no  momento  presente,  o  que  está  
acontecendo no seu corpo, sentimentos, mente e objetos da mente. Ele sabe como olhar em profundidade para  
as coisas no momento presente. Ele não persegue o passado nem se perde no futuro, porque o passado não  
mais existe e o futuro ainda não chegou. A vida só pode acontecer no momento presente. Se perdermos o  
momento presente, perderemos a vida. Esta é a melhor maneira de viver sozinho.”

“Bhikkhus, o que significa ‘perseguir o passado’? Perseguir o passado significa se perder em pensamentos  
sobre como era sua aparência no passado, que sentimentos existiam então, que status ou posição tinha, que  
sofrimento ou alegria  você  experimentou naquele  tempo.  Deixar  tais  pensamentos  surgirem agarra  você  
firmemente no passado.”

“Bhikkhus, o que significa ‘se perder no futuro’? Se perder no futuro significa se perder em pensamentos  
sobre o futuro. Você imagina, tem esperança, medo ou preocupação sobre o futuro, querendo saber como se  
parecerá,  como  seus  sentimentos  serão,  se  você  terá  felicidade  ou  sofrimento.  Deixar  tais  pensamentos  
surgirem agarra você firmemente no futuro.”

“Bhikkhus,  retornem ao  momento  presente  de  forma a  estar  em contato  direto  com a  vida  e  vê-la  em  
profundidade. Se você não puder fazer contato direto com a vida, não poderá ver em profundidade. Plena  
consciência possibilita que você volte ao momento presente. Mas se você está escravizado pelos desejos e  
ansiedades  sobre  o  que  está  acontecendo  no  presente,  perderá  sua  plena  consciência  e  não  estará  
verdadeiramente presente para a vida.”

“Bhikkhus, aquele que realmente sabe como estar sozinho habita o momento presente, mesmo se está sentado  
no meio de uma multidão. Se uma pessoa sentada sozinha no meio da floresta não está plenamente consciente,  
se ele é caçado pelo passado e futuro, não está verdadeiramente sozinho.”

O Buda então recitou um gatha para sumarizar seus ensinamentos:

Não persiga o passado
Não se perca no futuro.

O passado não mais existe
O futuro ainda não chegou.



Ao olhar em profundidade para a vida como ela é
Exatamente aqui e agora,

O praticante habita
Na estabilidade e liberdade.

Nós precisamos ser diligentes hoje.
Deixar para amanhã pode ser tarde demais.

Morte vem inesperadamente.
Como podemos barganhar com ela?

O sábio é uma pessoa que sabe
Como habitar na plena consciência

Noite e dia.
Aquele que sabe

A melhor maneira de viver sozinho.

Depois de ler o  gatha, o Buda agradeceu Thera e o convidou a se sentar novamente. O Buda não 
tinha  elogiado  nem  criticado  Thera,  mas  estava  claro  que  o  bhikkhu agora  tinha  uma  melhor 
compreensão do que o Buda quis dizer por auto-suficiente ou estar sozinho.

ii 4 Os homens no modo da bondade adoram os semideuses; aqueles que estão no modo da paixão 
adoram os demônios; e aqueles que vivem no modo da ignorância adoram fantasmas e espíritos.
5-6 Aqueles  que  se  submetem  a  rigorosas  austeridades  e  penitências  não  recomendadas  nas 
escrituras, executando-as por orgulho ou egoísmo, que são impelidos pela luxúria e apego, que são 
tolos e que torturam os elementos materiais do corpo bem como a Superalma que mora dentro 
deste devem ser conhecidos como demônios.
7 Mesmo o alimento preferido de cada um é de três espécies, conforme os três modos da natureza 
material. O mesmo se aplica aos sacrifícios, às austeridades e à caridade. Agora ouça enquanto falo 
sobre as distinções que existem entre eles.
8 Os alimentos apreciados por aqueles que estão no modo da bondade aumentam a duração da 
vida,  purificam  a  existência  e  dão  força,  saúde,  felicidade  e  satisfação.  Estes  alimentos  são 
suculentos, gordurosos, saudáveis a agradáveis ao coração.
9  Alimentos que são muito amargos, muito acres, salgados, quentes, picantes, secos e ardentes são 
apreciados por quem está no modo da paixão. Tais alimentos causam sofrimento miséria e doença.
10 Alimento preparado mais de três horas antes de ser ingerido, alimento insípido, decomposto e 
putrefato, e alimento que consiste em refugos e substâncias intocáveis atrai aqueles que estão no 
modo da escuridão.
11 Dos sacrifícios, é da natureza da bondade o sacrifício que por uma mera questão de dever é  
executado conforme as direções das escrituras por aqueles que não desejam nenhuma recompensa.
12 Mas saiba que o sacrifício executado em troca de algum benefício material, ou por orgulho, ó 
principal dos Bharatas, está no modo da paixão.
13 Considera-se  que  todo sacrifício  executado  sem  que  se  leve  em  consideração  a  direção  das 
escrituras, sem que se distribua prasadam (alimento espiritual), sem que se cantem os hinos védicos, 
sem que se remunerem os sacerdotes e se que se tenham fé, está no modo da ignorância.



14 A  austeridade  do  corpo  consiste  em  adorar  o  Senhor  Supremo,  os  brahmanas,  o  mestre 
espiritual e os superiores, tais como o pai e a mãe, e em limpeza, simplicidade, castidade e não-
violência.
15 A austeridade da fala consiste em proferir palavras verazes, agradáveis, benéficas e que não 
perturbam os outros, e também em recitar regularmente a literatura védica.
16 E satisfação, simplicidade, gravidade [seriedade], autocontrole e purificação da existência são 
as austeridades da mente.
17 Estas  três  espécies  de  austeridade,  executadas  com  fé  transcendental,  por  que  não  espera 
benefícios  materiais,  mas que atua apenas  por amor ao Supremo,  chamam-se  austeridades em 
bondade.
18 Afirma-se que a penitência executada por orgulho e com o intuito de ganhar respeito, honra e 
adoração está no modo da paixão. E não é estávem nem permanente.
19  Penitência executada pro tolice, com autotortura, ou visando a destruir ou ferir os outros, se diz 
que está no modo da ignorância.
20 A caridade dada por dever, sem expectativas de recompensa, no local e hora apropriados e dada a 
alguém digno, está no modo da bondade.
21 Mas a caridade executada com expectativa de alguma recompensa, ou com desejo de resultados 
fruitivos, ou com má vontade, diz-se que é caridade no modo da paixão.
22 E a caridade executada em lugar impuro, em hora imprópria e feita a pessoas indignas ou sem a 
devida atenção e respeito diz-se que está no modo da ignorância.

Bhagavad-Gita 17: 4-22

iii Shad Sampat – as Seis Virtudes são (retirado de um portal na internet):

• Sama –  Tranquilidade  ou  controle  da  mente.  Esta  é  a  capacidade  de  se  manter  a  mente 
interiorizada e inabalável pelo mundo externo.

• Dama – Controle dos sentidos. Consiste em não deixar os sentidos correrem em direção aos 
objetos sensoriais.  A pergunta:  "Porque precisamos controlar  os sentidos,  enquanto que podemos  
trabalhar diretamente sobre sama e controlar a própria mente – a mente é superior e mais poderosa do  
que  os  sentidos?".  Os  vedantas  respondem:  “Se  alguém  fosse  capaz  de  controlar   a  Mente  
perfeitamente, Dama seria desnecessário, por outro lado, é uma forma de estratégia mais poderosa para  
se trabalhar com o aparelho da mente por todos os lados”.

• Uparati – A renúncia de atividades que não são deveres.  Após as duas últimas práticas,  a 
mente se torna tão pacífica e calma e os desejos são totalmente erradicados de maneira que não 
há  mais  razão  para  executar  as  atividades  em que  a  maioria  das  pessoas  executa.  Swami 
Shivananda lindamente expressa esta prática em seu famoso lema:  "Vida simples, pensamento  
elevado".

• Titiksha – Persistência, a paciência dialética. A mente tem de se tornar forte o suficiente para 
não vacilar diante dos opostos: o sucesso e o fracasso, quente e frio, prazer e dor, sol e chuva  
etc.



• Shraddha – Fé. Ela é definida por Shri Shankaracharya como sendo a fé em um guru, deus, o 
Ser (Atman) e nas escrituras ( Shastras).

• Samadhana – Concentração perfeita, uma mente focada em um único ponto. Precisa-se de um 
grande grau de maestria para atingir esse nível. Poucos o alcançam.

iv As Três Advertências (Assim Falou o Senhor Buddha, Editora Vedanta):
1. Nunca viste no mundo um homem ou mulher,  de oitenta,  noventa ou cem anos de idade, 

frágil,  encurvado  como  um  galho  quebrado,  apoiando-se  em  muletas,  com  os  passos 
vacilantes, inseguro, de quem há muito já se foi a juventude, com os dentes quebrados, os 
cabelos cinzentos e escassos, ou calvo; encarquilhado e com os membros em pústulas? E nunca 
te veio o pensamento de que tu mesmo também estás sujeito à decadência e que dela não  
podes escapar?

2. Nunca viste no mundo um homem ou mulher,  que,  estando doente,  aflito e amargamente 
enfêrmo e, chafurdando na própria sujeira, foi levantado por alguma pessoa e colocada na 
cama por outras? E nunca te veio o pensamento de que tu mesmo também estás sujeito à  
enfermidade e que dela não podes escapar?

3. Nunca viste no mundo o cadáver de um homem ou mulher, um, dois ou três dias após a  
morte, inchado, de cor azul escura e putrefato? E nunca te veio o pensamento de que tu mesmo 
também estás sujeito à morte, e que dela não podes escapar?
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