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Ramakrišna 

406. 

Indijas mūsdienu garavaronis Bhagavans Ramakrišna, visā savā skolotāja darba laikā 

atradās nepārtrauktā ļaužu ielenkumā un, saskardamies ar visiem, bieži vien ļaunu 

slimību piemeklētiem apmeklētājiem, izšķieda savus spēkus pāri katrai samērībai, un 

sekas bija vēzim līdzīga balsenes slimība, kas viņam arī atnesa nāvi. Interesanti 

atzīmēt, ka tieši šī slimība ieveda kārdināšanā dažus vājus prātus, un tie apšaubīja 

viņa gara augstumu. Jo tumsonība domā, ka augsts gars visos apstākļos pasargāts no 

saslimšanas un briesmām. Bet mēs zinām, ka akmens, ko Dēvadata svieda no klints uz 

garāmejošo Budu, ja arī nenosita Viņu, tad tomēr sasita Viņa kājas pirkstu. Ir 

norādījumi arī uz to, ka Valdonis Buda Bieži izjutis stipras sāpes mugurā. Arī 

“Mahatmu Vēstulēs” aizrādīts, ka Skolotās K.H. pēc Teosofiskās Biedrības 

dibināšanas Indijā, kur Viņš saskārās ar cilvēku aurām, bija spiests dažas nedēļas 

pavadīt pilnīgā vientulībā. Tā katrs esamības plāns pakļauts saviem likumiem un to 

pārkāpšana nes attiecīgas sekas. 

407. 

Tagad par Jūsu jauno paziņu, kas tiecas uz Indiju. Indija ir brīnišķa, un es pilnīgi 

saprotu viņa tiekšanos. Bet atrast īsto skolotāju, pat šajā zemē, pašreiz ļoti grūti. 

Varbūt viņam izdosies atrast dažus zinātājus Sadhu. Starp Ramakrišna un 

Vivekananda sekotājiem sastopamas cēlas personības, bet mācekļi, kas personīgi 

pazina šos skolotājus gandrīz visi jau smalkajā pasaulē. Šaubos arī, vai pat kāds no 

lielajiem sadhu spētu iemācīt viņam patieso Radža Jogu. Vajadzīga ilggadīga 

sagatavošanās un daudz citu apstākļu, lai iesaistītos šajos visgrūtākajos sasniegumos. 

Jūsu draugs, bez šaubām, satiks šādus faķīrus, mūsu valodā mēdijus. Eiropieši 

neatšķir faķīrisma izpausmes no Radža Jogas augstākajiem sasniegumiem. Dažreiz 

tiek minēti viens vai otrs jogs, bet, ievācot ziņas, izrādās, ka šiem jogiem piemīt 

dīvaini paradumi. Tā, piemēram, nesen iznākušajā grāmatā “In Search of Secret 

India”, tās autors, anglis Bruntons apraksta jogu Visištananda Bengālijā, kas viņam 

parādījis dzīvības principa pārnešanas eksperimentu. Viņš licis ķert zvirbuli un 

nožņaugt to. Kad visi klātesošie pārliecinājušies, ka putns beigts, tad pēc veselas 

rindas visādu manipulāciju jogs koncentrējies uz nedzīvo zvirbuli, pēc tam šī 

koncentrēšanās pārgājusi transā. Pēc kāda laiciņa putns sakustējies un beidzot sācis 

savicinājis spārnus un atdzīvojies. Bet kad “jogs” atmodies no transa, putns no jauna 

nobeidzies. Neviens īsts Radža Jogs, protams, neatļautos nonāvēt putnu līdzīga 

eksperimenta dēļ, tieši šis apstāklis pierāda, ka autoram bijusi darīšana ar faķīru. 

Nesen pie mums iegriezās un pavadīja kādu laiku viens no labākajiem un reti tagad 

Indijā sastopamiem sanskritologiem. Mēs runājām ar viņu par seno zinību stāvokli 

viņa zemē, un šis zinātnieks, budists, bija daudz atklātāks un apliecināja, cik grūti 

atrast panditu, kas pazīst ezotēriskās tradīcijas un galvenais, labi tās izprot. Tagad šis 

sanskritologs aizgāja uz Tibetu meklēt senos manuskriptus. 
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Mūs apmeklēja arī tibetiešu lama, kas teorētiski un pa daļai praktiski ir izstudējis 

dažuas sidhi attīstīšanas sistēmas. Arī viņš nožēloja zināšanas mazināšanos un 

apstiprināja, ka starp lamām sastopami ļoti reti gaišāki izņēmumi. Klosteros, gaišās 

Mācības aizsegā ļoti bieži tiek praktizēta melnā maģija. Stāstīja arī, ka visas 

patvarīgās sidhi attīstīšanas sistēmas ļoti bieži noved pie bēdīgiem rezultātiem. Bet, ja 

pagadās māceklis ar stipru gribu un skaidru sirdi, tad viņa sasniegumi mēdz būt lieli. 

Sevišķa uzmanība tiek pievērsta domu koncentrācijai, pilnīgai domas koncentrācijai 

uz izvēlēto priekšmetu. Šādas koncentrācijas un meditācijas ir garīgās audzināšanas 

vissvarīgākā daļa. Viņš apgalvoja, ka zināmā koncentrācijas stāvoklī, kas pāriet 

transā, šādi sekmīgi mācekļi pārdzīvo visu nāves procesu un pēc tam – atgriešanās 

dzīvē. Visi viņi apraksta šo procesu sevišķi pāreju no tumsas un sarkanās gaismas 

sfēras uz baltās gaismas sfēru kā neaprakstāmas svētlaimes stāvokli. Ir sīks apraksts 

virsapziņas nomaiņas secību caur visām šīm sfērām un ar to saistītajām izjūtām. 

Protams, vienmēr draud briesmas, ka var arī vairs neatgriezties dzīvē. Šādas 

meditācijas pakāpes sasniegšanai vajag gadiem vingrināties un, kā saka lāmas, 

nepieciešama sirds, uguņu iededzināšana, kas jau pats par sevi ir liels sasniegums. 

Cerēsim, ka Jūsu paziņam sevišķi laimēsies, un viņš nejutīsies vīlies. Tā kā ierodas 

ļoti daudz eiropiešu ceļotāju, kas dzenas pa Mahatmu un Jogu pēdām, tad klejotāju 

sadhu starpā var sastapt ne mazums pārģērbtu policistu, blēžu un pat laupītāju. Varu 

to apliecināt no personīgās pieredzes. 


