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287. 

Jūs rakstāt, ka esat noguris, ka Jūs cīnāties ar gara nomāktību un nezināt, vai 

pārvarēsiet to? Nu, protams, pārvarēsiet! Jo šie noskaņojumi bieži ir atkarīgi ne tik 

daudz no mums pašiem, cik no apkārtējās atmosfēras nedzirdētā sprieguma. 

Nomainīsies strāvas, nomainīsies arī Jūsu noskaņojums. Jūs pareizi rakstāt, ka 

“ielenkts un neatzīts karavīrs var cerēt uz negaidītu un brīnumainu Palīdzību.” Bet 

noteikt laiku un šīs palīdzības veidu jāļauj šim pašam brīnumainam Spēkam. Bieži 

atrodoties grūtos apstākļos, mēs esam domājuši, ka tālāk vairs nav kurp iet, bet ir 

izrādījies, ka vēl vairāk pieņemt un tikai tad, kad no mūsu puses visi līdzekļi bija 

izsmelti, nāca palīdzība un vienmēr no pilnīgi negaidītas puses. 

Jūs jau zināt no “Dzīves Mācības”, ka, tikai pārvarot šķēršļus, mēs augam un 

mācāmies un asinām savas spējas. Patiesi, kā gan citādi norūdīt garu? Nedomājiet, ka 

Gaismas mācekļi un kalpotāji iet pa rozēm nokaisītu ceļu; nē, viņu ceļš ir ērkšķu pilns 

un jo tuvāk Gaismai, jo grūtāk, jo uzdevumi kļūst atbildīgāki. Mācības ceļš, 

kalpošanas ceļš vispirms ir pašatteikšanās ceļš un pašuzupurēšanās ceļš, - bet šis ceļš 

ir līksms, jo sirdī deg mīlestība uz Gaismas Hierarhiju. Visi ērkšķi pārvēršas 

smaržojošās frēzijās. Jā jūs pazītu visu N.K. kalpošanas ceļa smagumu, tad patiesi Jūs 

sabītos no šīs nesamērīgās nastas! Bet tieši viņā deg šāda mīlestība, šāda uzticība, 

šāda tiekšanās upurēt visu sevi Vispārības labumam, ka viņš visu pieņem ar lielāko 

gatavību un prieku. 

Un vai gan apziņā par izpildīto pienākumu pret cilvēci neslēpjas liels prieks? Kāda 

skaista un varena jēga slēpjas pienākuma izpildīšanā! Varoņi visi bijuši pienākuma 

pildītāji. Un Jums kā karavīram, droši vien, šis jēdziens ir tuvs, tādēļ es tik ļoti ticu, ka 

Jūs pārvarēsiet visu nomāktību, visus tumsas čukstus, visas bailes un šaubas. Jūs 

rakstāt, ka turat rokās ieročus, tādēļ, ja Jūsu apziņā tie patiesi ir ieroči un ne tikai to 

simbols vien, tad Jūs arī uzvarēsiet. Saprasta un dzīvē pielietota Mācība ir drošākais 

un pats nepārvaramākais ierocis.  

Ļoti priecājos, ka Jūs esat novērtējuši Vivekanandas un Ramakrišnas darbus. Šīs 

grāmatas bija un ir mūsu lielie draugi. Diemžēl abi šie lielie gari jau aizgājuši. Tā 

Vivekananda nomira 1901. gadā, bet Ramakrišna vēl agrāk. Vai Jūs lasāt angliski, un 

kādas Vivekanandas un Ramakrišnas grāmatas Jums ir? Mana bibliotēka diemžēl 

sastāv no ārzemju grāmatām, lielāko tiesu angļu, krievu gandrīz nav. Bet ja Jūs lasāt 

angliski, tad es ar prieku Jums nosūtīšu savas Vivekanandas grāmatas, kaut gan 

atsevišķu darbu, atskaitot lekcijas, viņam nav bijis. Viņš mira samērā jauns, 

četrdesmitajā dzīvības gadā, bet ir izpildījis milzīgu uzdevumu. Viņš lika sākumu 

patiesai Austrumu iepazīšanai un tuvināšanai Rietumiem. Pirmo reizi skaidri un 

sirsnīgi tika Rietumiem izklāstīti diženās industu apceres pamati un “Dzīvās Ētikas” 

augstie likumi. Un varbūt tieši viņam izdevās vairāk izkustināt no vietas mūsu 

līdzcilvēku apziņu nekā H.P.Bl. Jo sākumvārds – “pravieti savā zemē neciena”, paliek 

spēkā un tieši pie mums. Bet, protams, tas laiks nav vairs aiz kalniem, kad krievi 
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izpratīs visu tās Mācības lielumu, kuru pasaulei atnesusi H.P.Blavatska, un atdos šai 

idejas moceklei pienācīgo godu. 

Vai Jūs esat lasījuši indiešu pērli “Bhagavat Gitu”?  To krievu valodā bija pārtulkojis 

dzejnieks Batrušaitis. No manis to paņēma kāds tautietis Amerikā un, kā tas parasts 

“aizlasīja”… 

Jums taisnība, patiesi nav lielāka nozieguma savu seku dēļ, kā tumsonība!... Pseido 

patriotisms, pseido reliģija aiziet, un šo spēku zaudējušo putnu biedēkļu nomaiņai nāk 

jaunās, priecīgās celtniecības laikmets, kas dibināts lielās tautu sadarbības; nāk jauna 

atdzimšana un visu Lielo Skolotāju Derību attīrīšana. Krievijai ir lemts kļūt par īsto 

māti, bet nevis par to apdzīvojošo tautu pamāti. Patiesais patriotisms un pseido 

patriotisms -  divi antipoli. Pirmais jēdziens – ietverošs un caur to augošs. Otrs – 

izslēdzošais, žņaudzošais un  tādēļ mirstošais. Likumi visur vienādi. 

Vai Jums nav nācies dzirdēt, ka pat N.K. paceltais Miera Karogs ir antipatriotiska 

parādība? Jūs brīnāties? Bet tas ir fakts, jo šajā sakarībā mēs saņēmām vēstuli, kas to 

apstiprina. Kāds šajā lielajā domā saskatījis nevērību pret dzimtenes uzdevumiem; 

N.K. apvainoja internacionālismā, vienaldzībā pret dzimtenes ciešanām! 


