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383. 

Buda burtiskā tulkojumā nozīmē apskaidrotais. Pilnveidošanās princips ir 

bezrobežīgs. Tādēļ, runājot par  pilnību, mums ir jāatceras pilnības daudzās pakāpes, 

kas nozīmētas noteiktiem cikliem, planētas riņķiem, planētām utt. Protams, Budas 

gadījumā šī pilnība ir ļoti liela, jo viņš ar dažiem Gariem atnāca no augstākas planētas 

uz Zemi mūsu riņķa 3. rases beigās, lai paātrinātu mūsu cilvēces evolūciju. Tādēļ Viņš 

uz šīs Zemes vairs neiemiesosies, bet tikai mūsu Saules Sistēmas augstākās planētas 

pēdējā riņķa pēdējā rasē. 

Budas vārdi, ka “katrā bikšu ir seši bikšu un viens Buda, bet Budā ir septiņi Budas”, 

nozīmē, ka visi principi jeb centri jeb ugunis Budā ir sasnieguši pilnīgu ugunīgo 

transmutāciju savā sintētiskajā garīgajā attīstībā un līdzsvarā, protams, tikai noteiktam 

ciklam. Bet, kā ir teikts “Mahatmu Vēstulēs”, pat Viņam nāksies vēl iemiesoties mūsu 

saules sistēmas robežās. 

384. 

Budas Dižā Individualitāte, viņa Ugunīgais Ego, ietērpts Lucidas matērija, pašreiz 

atrodas sfērās, kas apņem mūsu planētu. Sakarā ar bargo Armagedona laiku var 

sastapt daudzus Ugunīgos Iemītniekus sfērās, kas nav nemaz tik tālu no Zemes, jo 

ugunīgo enerģiju tuvošanās padara iespējamu Viņu tuvošanos Zemei. No tā Jūs varat 

saprast, cik bargs ir pārdzīvojamais laiks, un kādi Spēki ņem dalību mūsu planētas 

glābšanā. 

Budas Manass atrodas pie Viņa, tāpat, kā ceru, arī mūsējais palika pie mums. Bez 

manasa nav apzinīgas eksistences. Kā jau Jums rakstīju, lai kļūtu par Arhātu vai 

Budu, ir jāsavieno trīs mūsu principi (4., 5., un 7.) un jāsaliedē tie sestajā principā.  

Ir jāiepazīst Avatāru metafiziskie apzīmējumi un augstāko Garu daļējas iemiesošanās, 

lai šo nodaļu saprastu pareizi. Protams, tā matērija jeb enerģija, kurā tērpies liels gars, 

ir nesagraujama un pievilkšanās spēka vai radniecības dēļ sevišķos gadījumos var 

ieiet smalkā ķermeņa sastāvā, kas veidojas ap vienu vai otru lielu garu. Atcerieties 

rindiņas no Mācības otrā sējuma “Matērija, kurā tērpies augsts gars, dod lielu labumu, 

jo nekas neiznīkst.” 

Nevaru apgalvot, pamatojoties uz Dižās Autoritātes vārdiem, ka Buda pēc sava 

iemiesojuma kā Sidhartas princis vairāk nav iemiesojies. Daži Dižo Garu iemiesojumi 

jāsaprot metafiziski. To var saprast arī kā pastiprinātu vai pat pastāvīgu Dižā Gara 

stara sūtījumu Viņa izvēlētajam pēctecim. Tas ir tad, kad, piedzimstot noteiktas 

misijas nesējam, Dižais Gars, kas ir tuvs viņam pēc karmas, sūta savu staru, lai tas to 

pavadītu viņa dzīves ceļā. Šo staru jaunpiedzimušais uzņem tāpat kā arī spīdekļu 

starus, zem kuriem viņš ir piedzimis. Zem šī stara viņš aug un tālākajā attīstībā notiek 

šī stara pilnīga asimilācija, un tad noris tas, ko mēs saucam par stara iemiesošanos jeb 

augstāko hieroiedvesmi. 
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385. 

Mūsu viesis lama, protams, ir izņēmums starp tā dēvētajiem Sadhu. Pēc īsas 

viesošanās pie mums, kādu rītu lama ienāca atvadīties, sacīdams, ka viņam 

jāsteidzoties, jo viņa Skolotājs, kas dzīvo Tibetas kalnos ap svēto Lailasa kalnu, aicina 

viņu, viņš dzirdējis saucienu. Pēc pusgada viņš atgriezās mūsu pusē un pastāstīja, ka 

viņa Skolotājs nomiris, viņš nepaspējis laikā aiziet. Tagad viņš uz 10 gadiem aizgāja 

pilnīgā vientulībā, un šim termiņam beidzoties viņš izies mācīt. 

Pēc sava Skolotāja novēlējuma Karma Dordže pat visilgākajos pārgājienos neņem 

līdzi vairāk kā divas mārciņas barības un divas rupijas naudā. Viņa viesošanās laikā 

pie mums, viņam bija daudz apbrīnojamu redzējumu. Mans dēls gleznoja viņa 

portretu: pielieku jums fotogrāfiju no šīs gleznas. Kam pazīstams Tibetas lamu tips, 

tam jāatzīst tas, ka viņa seja neparasta. 

 

 


