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Siela neturi nei pradžios, nei pabaigos. Tai amžinatvės apibrėžimas. Taigi siela tol bus
materialiame pasaulyje, tol egzistuos įvairiausiomis gyvybės formomis, kol apsivaliusi neištrūks
iš jo nelaisvės. Siela, gyvenanti šiame pasaulyje, yra įstrigusi savo veiklos ir tas veiklos sukeltų
padarinių tinkluose, ir tam, kad ji patirtų savo dorų ir nedorų darbų pasekmes, ji turi likti čia ir
gimti vis nauju kūnu.

    

Nuodėmės negalime atsverti dorovingu poelgiu, nes nuodėmė sukelia blogą atoveikį, o
dorovingas poelgis - gerą. Norint sumažinti nuodėmių naštą, reikia mokytis atgailos, o tai –
tikras menas. Tačiau, remiantis aukščiausiais Vedų filosofijos principais, nesvarbu, geros ar
blogos mūsų veiklos pasekmės - jos vis tiek yra blogis, nes mes priversti pasilikti materialiame
pasaulyje, kad visas jas patirtume. Ir kol turime vienokį ar kitokį materialų kūną ir egzistuojame
materialiame pasaulyje, tol patirsime nesibaigiančias materialias kančias.

  

Žmogaus kūnas mums duotas tam, kad suvoktume savąjį "aš" ir tai, kaip tas "aš" dėl savo
praeities darbų įstrigo uždarame gimimų ir mirčių rate. Išmintingas žmogus anksčiau ar vėliau
suvoks, kad yra gimimo, mirties, ligų ir senatvės nelaisvėje, ir stengsis išsiaiškinti savo kančių
priežastį.

  

Didžioji dalis žmonių, nežinodami, kaip spręsti šias problemas, tiesiog su jomis susitaiko. Tiesa,
jie vis dar neatsisako mėginimų kovoti su įvairiausiomis ligomis. Deja, dėl to ligų nemažėja;
greičiau atvirkščiai - jų atsiranda dar daugiau. Nors medicinos mokslui pavyko įveikti nemaža
ligų, žmonės serga kaip sirgę. Ligoninėse pacientų dabar daugiau nei bet kada anksčiau, nes
AIDS, širdies kraujagyslių ligos sudaro visas prielaidas, kad žmogui nestigtų kančių nei šį, nei
kitą gyvenimą. Vienintelis dalykas, dėl kurio galime būti tikri, yra tai, kad mirtingumas visada bus
šimtaprocentinis. "Kas gimė, būtinai mirs, o po mirties vėl atgims" ("Bhagavad-gīta"). Nemari
siela nueina evoliucijos kelią, nuosekliai persikūnydama visomis 8 400 000 gyvybės formomis,
kol galų gale gauna žmogaus kūną, kuris suteikia jai galimybę ištrūkti iš užburto gimimų ir mirčių
rato. 

 1 / 1


